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Auditoria ao Município do Barreiro (PAEL)

Ref. Conclusão
Ponto do 

relatório
Ref. Recomendação

3.1.1.

Os balanços do MB de 2009/2011 não refletiam, com inteira fiabilidade, em algumas rubricas do

passivo exigível, a sua situação financeira, tendo sido apurada uma diferença para mais, no último

ano, de €  , ainda que seja de referir o reduzido peso das correções efetuadas na dívida daquela

natureza.

2.1.1.1. e 2.1.1.3. A)
A regularização imediata, ao nível da informação contabilística da Autarquia, das variações

patrimoniais que estavam omitidas, caso não tenham sido entretanto corrigidas.

B) Implementação da contabilidade de custos.

C)
Utilização, de forma sistemática, adequada e para a generalidade das situações, das contas relativas

a compromissos de exercícios futuros. 

Prática reiterada e crescente, nos anos de 2009/2012, de empolamento na previsão das receitas 

orçamentais, com reduzidos índices de execução ( máximo de 72%, em 2009), em especial, ao nível 

das de capital ( máximo de 30%, também em 2009 ), o que contraria o objetivo visado pelas regras 

previsionais consagradas no POCAL. 

D) Cfr. recomendação seguinte.

Face aos valores previstos, não foram arrecadadas, naquele período, receitas orçamentais de

M€  , M€  , , M€  ,  e M€  , ,  espetiva e te.
Elaboração rigorosa dos orçamentos de receita:

Através do referido expediente, o MB criou, de forma artificial, ao nível da execução orçamental, a

possibilidade da realização/existência de um montante relevante de despesa ( 2011 e 2012,

respetivamente, M€  , eM€  ,   sem que existissem meios monetários disponíveis para efetuar

o seu pagamento atempado. 

- Fundamentando, de forma adequada, todas as rubricas previstas, independentemente de estarem

ou não sujeitas no POCAL a regra previsional ( e, em especial, nos casos em que o valor a orçamentar 

t aduza u a evolução atípi a –  es i e to – da  e eita fa e ao seu histó i o de  o a ça efetiva  .

Assim, a execução de qualquer dos orçamentos comportava um elevado risco, permitindo e

potenciando uma gestão orçamental desequilibrada.

- Considerando apenas as que apresentem um elevado grau de probabilidade em termos de

cobrança efetiva.

Violação sistemática, entre 2009/2011, do princípio do equilíbrio orçamental em sentido

substancial, o que espelha, na sequência da concretização do risco a que aludimos, uma execução

orçamental desequilibrada, materializada na efetiva realização/existência de despesas muito acima

da real capacidade financeira do MB para fazer face, atempadamente, aos compromissos 

E)

Execução prudente do orçamento de despesa, com base na cobrança efetiva das receitas e não

apenas na sua previsão orçamental, de modo a garantir um efetivo equilíbrio orçamental e, assim, o

pagamento atempado dos seus compromissos;

Em 2012, continuou a ser violado o princípio do equilíbrio orçamental em sentido substancial ao

nível da execução global do ano, mas foi cumprido ao nível da execução autónoma, o que evidencia,

não obstante a manutenção de uma situação orçamental desequilibrada, alguma contenção ao nível

da realização de despesas.

F)
Acompanhamento e controlo rigoroso e contínuo dos níveis de execução orçamental, devendo ser

dada especial atenção às despesas variáveis e não obrigatórias.

O resultado desta análise seria bastante mais negativo caso o MB não tivesse utilizado, em 2008 e

2009, o capital dos empréstimos PPTH e PREDE, com a transformação de M€  , de  out as
dívidas a te ei os  em dívida financeira de MLP, que, por isso, deixou de influenciar o resultado

deste indicador.

G)
Cumprimento das regras previstas na Lei n.º 8/2012, de 21/fev, em especial, no que concerne à

proibição de assunção de compromissos sem fundos disponíveis. 

O MB, em especial em 2011 e 2012, apresentou reduzidas ou nulas ( 4,7% e -5,1% ) margens de

manobra ao nível da sua gestão financeira, designadamente para fazer face às despesas municipais

que não se encontravam, à partida, já vi uladas , sendo, ainda, de salientar a evolução negativa

ocorrida.

Verifica-se, de facto, naqueles anos, uma forte rigidez na despesa orçamental atendendo ao nível

das receitas orçamentais, resultado que ainda se agravaria caso os compromissos de exercícios

futuros fossem adequadamente refletidos e não tivesse sido utilizado anteriormente os

empréstimos PPTH e PREDE.

Aliás, se o MB não tivesse empolado, de forma muito relevante, em 2011 e 2012, a previsão das

receitas orçamentais, não estaria em condições de elaborar orçamentos que cumprissem

formalmente o princípio do equilíbrio, pois não existiam, de facto, receitas suficientes que

possibilitassem sequer a previsão das referidas despesas e dos compromissos já assumidos.

Realização de despesas, em 2011, sem que tenha sido efetuado o exigível compromisso no exercício

  e a de M€  ,   , fa to  ue é sus etível de  o su sta ia  u  ilí ito de  atu eza fi a ei a.

Todavia, atendendo ao caráter difuso da responsabilidade envolvida, à relação custo/benefício do

seu apuramento, ao objetivo e natureza da análise efetuada e à regularização da situação em 2012,

não se justifica a realização de qualquer outra diligência.

Em síntese, o MB, entre 2009/2012: 

- Elaborou e aprovou documentos previsionais que não refletiam a real expectativa da execução

orçamental, não podendo, por isso, constituir um eficaz instrumento de gestão, nem servir de base

a uma análise rigorosa quanto à eficácia da sua execução;

- Não efetuou uma gestão orçamental prudente, uma vez que não adequou o nível de

realização/existência da despesa ( e não somente o seu pagamento ) à real cobrança da receita ( e

não à sua mera previsão orçamental ).

A dívida global de OO ( corrigida pela IGF ) aumentou significativamente entre 2009/2011

 M€  ,   , passando para M€  , tendo diminuído M€  , em 2012 ( passando para M€  ,   ,
ainda que não englobasse, no final desse ano, um elevado montante de compromissos assumidos e

ai da  ão fatu ados   M€  ,    e i po tasse  u  valo  supe io  ao de      ais M€  ,   ;
Apresenta, em qualquer dos exercícios, um nível materialmente relevante e desadequado do quadro

financeiro, nomeadamente das receitas orçamentais, pois, por exemplo em 2011:

- Não bastaria a receita do exercício para solver a totalidade da dívida ( as disponibilidades

orçamentais representavam 86% da dívida global do município ); 

- O período de recuperação da dívida total do Município era de cerca de 29 meses ( considerando as

receitas próprias regulares abatidas das despesas rígidas e vinculadas );

-  A dívida  u i ipal   per capita   es eu de fo a sig ifi ativa e i po tava e  €  ;

- O peso da dívida de médio e longo prazo na dívida total, ainda que tendo diminuído, é relevante

( 49% ).

Estes factos repercutem-se e condicionam a gestão orçamental dos exercícios futuros.

As outras dívidas a terceiros de operações orçamentais:
Implementação de medidas que contribuam para o restabelecimento do equilíbrio financeiro do

MB, em especial de CP, o que pressupõe, designadamente, a:

- Tiveram uma evolução muito negativa entre 2009/2011, passando para o valor materialmente

eleva te de M€  ,     ais M€  ,  fa e a    .
- Otimização da cobrança das receitas municipais ( através da atualização das taxas e preços

praticados e da fixação das taxas dos impostos municipais );

- Decresceram em 2012 ( menos M€  , face ao ano anterior ), passando para M€  , , ainda que

o ti ua do a evide ia  u   o ta te  asta te supe io  ao de      ais M€  ,   . - Racionalização da despesa realizada através, nomeadamente, da:

Assim, as outras dívidas a terceiros continuam a evidenciar, no final de 2012, um montante

materialmente muito relevante, não obstante adesão, em 2008 e 2009, ao PPTH e ao PREDE,

at avés dos  uais fo a  t a sfo ados M€  ,  de dívida desta  atu eza e  fi a ei a de MLP.
       . Análise e ponderação sistemáticas da necessidade e utilidade das despesas a realizar;

. Adoção, ainda que não prevista legalmente, do instrumento da cativação das despesas,

consagrando regras de execução orçamental que incluam a identificação das rubricas da despesa e

as percentagens a cativar, bem como a competência para a sua descativação.

3.2.2.3.

3.2.1.5.

3.2.2.

2.2.1.6. H)

3.2.1.2.

3.2.1.4.

2.2.1.4. 

3.2.1.3.

Cumprimento sistemático das regras previstas no POCAL e na Lei n.º 8/2012, de 21/fev, em matéria

de assunção de compromissos.

Constatámos outras insuficiências atendendo ao disposto no POCAL, de que destacamos a

inexistência de contabilidade de custos e a não utilização, de forma sistemática e abrangente, das

contas relativas a compromissos de exercícios futuros.
2.1.1.2.

2.2.2.4 a 2.2.2.6. L)

Cfr. recomendações D) a G).D) a G)2.2.1.8.

2.2.2.1. 

Anexo 1 - Síntese dos principais resultados da auditoria ao "Controlo do Endividamento e da Situação Financeira do Município do Barreiro" - Relatório n.º 2265/2013

2.2.1.5. D) e E)

3.1.1.1.

Cfr. recomendações D) e E).

3.2.1.1. 2.2.1.1. a 2.2.1.3

D)

I)

J)

K)

Acompanhamento e controlo rigorosos da evolução e da assunção de nova dívida municipal, de

modo a conter e adequar o seu montante ao quadro financeiro da Autarquia, nomeadamente às

suas receitas, salvaguardando, assim, o pagamento atempado das suas obrigações.

Realização de novos investimentos deverá ter sempre subjacente uma análise de custo/benefício,

que integre, de forma sistemática, a previsão dos custos, a suportar pelo MB, com a sua exploração,

manutenção e conservação.

Assunção de compromissos, com repercussões em exercícios futuros, precedida de análise rigorosa,

detalhada e ponderada, que leve em conta a dimensão intergeracional das decisões político-

financeiras. 
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Anexo 1 - Síntese dos principais resultados da auditoria ao "Controlo do Endividamento e da Situação Financeira do Município do Barreiro" - Relatório n.º 2265/2013

A situação financeira de CP, não obstante a referida adesão aos PPTH e PREDE, manteve-se negativa

e desequilibrada, com:

- Relevantes e sistemáticos saldos reais negativos de OO ( 2012: M€  ,   , de que decorre a

oneração indevida dos orçamentos futuros;

- Uma perda significativa, entre 2009 e 2012, da capacidade para fazer face aos compromissos

dessa  atu eza   M€  ,   ;
- PMP a terceiros ( 2011 ) e a fornecedores ( 2012 ) elevados, crescentes e que ultrapassam

largamente os parâmetros legais ( respetivamente, 324 e 617 dias );

- Violação da regra do equilíbrio financeiro mínimo ( não existindo qualquer ajustamento entre as

dívidas daquela natureza e a correspondente liquidez do ativo, em especial, com as

disponibilidades );- Elevados custos financeiros ( juros de mora liquidados, entre 2009/2011, no montante de cerca de

€  ,   .
Na sequência do desequilíbrio de CP, os fornecedores celebraram:

- Com regularidade, contratos de factoring com entidades financeiras, cujo valor global, era de

€      ,  o fi al de  ;
- Acordos de regularização de dívida com a Autarquia, cujo montante era, no final de 2011, de

€      .
Assim, a situação financeira de CP do MB era, em qualquer dos anos, desequilibrada, sendo

evidentes as dificuldades para solver atempadamente os compromissos desta natureza.

Face aos diferentes objetivos, que resultam das análises da IGF e DGAL, para a evolução do PMP,

verificámos, no que respeita ao PPTH:

- DGAL: Incumprimento em 2008, 2010 e 2011 ( com diminuição desse indicador no primeiro caso e

aumento nos restantes ) e cumprimento em 2009 ( com diminuição desse indicador );

- IGF: Incumprimento em 2008, 2010 e 2011 ( com aumento desse indicador ) e cumprimento em

2009 ( com diminuição desse indicador ).

Deste modo, considerando os exercícios de 2009/2011, a partir do termo da primeira metade do

EMLP do Estado, ou seja, 2013, a respetiva taxa de juro base remuneratória do capital mutuado

deveria ser acrescida:

- DGAL: 0,8 pp ( 2008: 0,2 pp; 2009: 0,0 pp; 2010: 0,3 pp; 2011: 0,3 pp );

- IGF: 0,9 pp ( 2008: 0,3 pp; 2009: 0,0 pp; 2010: 0,3 pp; 2011: 0,3 pp ).

Consequentemente, a referida taxa de juro deveria sofrer, assim, quanto ao período em apreço, um

agravamento de 0,1 pp face ao que resulta da comunicação entretanto efetuada pela DGTF.

Quanto ao PREDE, constatámos, ao nível dos objetivos do PMP, que a DGAL e a IGF, ainda que com

base em grandezas diversas, apuraram os mesmos resultados, ou seja, cumprimento em 2009 e

incumprimento em 2010 e 2011, com, respetivamente, diminuição e aumento do resultado deste

indicador.

Consequentemente, tendo em conta os exercícios de 2009/2011, a indicada taxa de juro deverá ser

acrescida, a partir de 2014, de 0,6 pp ( 2009: 0,0 pp; 2010: 0,3 pp; 2011: 0,3 pp ).

A DGTF, no entanto, na comunicação relativa a 2011, mas que abrangia todo o período referido,

informou, incorretamente, o MB que o acréscimo era de 0,4 pp.

Todavia, considerando que a indicada variação da taxa de juro só produz efeitos no futuro ( 2014 ),

a situação é suscetível de ser reapreciada por aquela entidade.

A Autarquia cumpriu, no final de 2011 e 2012, os limites especial de EMLP e de ECP previsto na LFL.

Ao contrário, o MB violou o limite especial de EL de 2011, apresentando um excesso de €      ,
mas cumpriu o de 2012.

Saliente-se que, em 2011 e 2012, estão excecionados dos limites legais de EMLP e de EL, os

montantes, respetivamente, de €      e €      , pelo que os valores que estão a ser

considerados para o limite em apreço são inferiores aos das respetivas grandezas.

A violação do limite de 2011 é suscetível de ser sancionada:

- Em termos tutelares administrativos e financeiros;

- Através da dedução nas transferências do Estado do montante do excesso de EL.

Em termos tutelares administrativos, a regularização superveniente da situação é causa de exclusão

da sanção, o que se verificou no presente caso, pelo que não justifica qualquer outra diligência nesta 

sede.

O mesmo acontece, pelo mesmo motivo, no que respeita à realização de deduções nas

transferências do Estado do montante do excesso de EL.

Em sede financeira, a apreciação e valorização dos factos é da competência do Ministério Público

junto do Tribunal de Contas, a quem irão ser comunicados através de uma informação autónoma.

O MB cumpriu, nos anos de 2011 e 2012, a obrigação de prestação periódica de informação à DGAL

para efeitos do apuramento e controlo da evolução do seu endividamento, em especial, dos

respetivos limites legais.

No entanto, a informação reportada não refletia, com inteira fiabilidade, a sua situação nesta

matéria, tendo sido apuradas, em 2011 e 2012, respetivamente, as seguintes diferenças:

- EL ‑ Pa a  ais de  €  ,  e de €    , ;
- EMLP ‑ Pa a  ais de  €  , .
Estas diferenças resultaram das correções efetuadas pela IGF ao nível do passivo exigível, da

consideração do EL da AMRPCS e da empresa  CDR, EIM, SA e das diferenças no reporte das AML,

AIARS e AMRS.

Não estão, aliás, consagrados, de forma integrada e sistemática, quaisquer procedimentos

específicos relativos à identificação das entidades relevantes para os limites legais de endividamento

municipal e à recolha da informação relevante.

Todavia, as divergências verificadas não tiveram qualquer reflexo sobre as conclusões globais em

matéria de ( in ) cumprimento dos limites legais de EL e de EMLP.

3.4.1.

O MB apresentava, no final de 2011, uma situação de desequilíbrio financeiro conjuntural, o que

justificaria o recurso a um plano de saneamento financeiro, mas aderiu, entretanto, ao PAEL, que

tem uma finalidade idêntica.

2.4. U)
Concretização total do processo de adesão ao PAEL e criação dos instrumentos necessários à

monitorização e cumprimento das obrigações resultantes do respetivo Plano de Ajustamento.

3.5.1.
A Norma de Controlo Interno em vigor encontra-se desatualizada face à restruturação dos serviços

municipais ocorrida no final de 2010.
2.5.1. V) Revisão da Norma de Controlo Interno.

3.3.1.3.

3.3.1.2.

3.2.3.3.

3.2.2.4.

3.2.3.2.

Criação de procedimentos periódicos de circularização, recolha e validação de informação, que

inclua o conjunto de entidades abrangidas pelo conceito de endividamento líquido total, o que

permitirá o acompanhamento e controlo sistemáticos da evolução da situação face aos limites legais

de endividamento.

T)

Cumprimento integral e sistemático, no futuro, do quadro legal vigente em matéria de limites legais

de endividamento municipal.
R)

2.3.6. a 2.3.6.4.

2.3.3., 2.3.4., 

2.3.5. e 2.3.8. 

A análise da situação financeira da Autarquia e a tomada de decisões neste âmbito não deve ser

circunscrita aos limites legais de endividamento, já que, em última instância, com as exceções que o

regime previsto comporta, poderá estar a ser cumprida, num plano estritamente formal, a norma

reguladora, quando, na verdade, não existe capacidade financeira.

Q)

2.3.3., 2.3.4., 

2.3.5. e 2.3.8. 

Prestação de informação rigorosa à DGAL para efeitos de acompanhamento e controlo do

endividamento, o que resultará, designadamente, de uma maior fiabilidade da informação

decorrente dos registos contabilísticos do MB e da comunicação da informação de todas as

entidades relevantes.

S)

2.2.3. a 2.2.3.5.2. Cfr. recomendação anterior.P)

2.2.3. a

2.2.3.5.2. P) 
Cumprimento efetivo dos objetivos fixados no PPTH e no PREDE com os quais o MB se

comprometeu de forma expressa, nomeadamente ao nível da redução anual do PMP.

2.2.2.4.3. a 

2.2.2.6.

Ponderação, nas áreas de atividade ou programas que tenham um maior peso e flexibilidade ao nível

da despesa, da eventual adoção de medidas no sentido de descontinuar os que tenham menor

impacto negativo sobre os cidadãos ou de diminuir os meios financeiros afetos, de modo a

proporcionar uma redução relevante e estrutural na despesa municipal.

Redução dos prazos médios de pagamento para os parâmetros legalmente previstos, de modo a

cumprir atempadamente os seus compromissos e evitar a ocorrência de custos financeiros.

Acompanhamento e controlo rigorosos da evolução e da assunção de nova dívida

comercial/administrativa, de modo a conter e adequar o seu montante às receitas municipais

efetivamente disponíveis ( isto é, após a dedução das despesas fixas e rígidas ), salvaguardando,

assim, o pagamento atempado das obrigações de CP.

N)

M)

O)
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Anexo 1 - Síntese dos principais resultados da auditoria ao "Controlo do Endividamento e da Situação Financeira do Município do Barreiro" - Relatório n.º 2265/2013

Do trabalho realizado resultaram algumas fragilidades ao nível do controlo interno e dos

procedimentos contabilísticos na área do endividamento, de que destacamos as seguintes:

- Não foi divulgado no Passivo de CP, nos balanços de 2009 a 2012, o valor das amortizações da

dívida de contratos de empréstimos de MLP e dos contratos de locação financeira cujos

pagamentos se vencem em cada um dos anos imediatos; 
W)

Adequada divulgação, no CP do balanço, dos valores relativos a EMLP e contratos de locação

financeira exigíveis no exercício seguinte, ainda que, no caso dos EMLP, mantendo a denominação

da conta que espelha a natureza originária deste passivo. 

- O recurso ao financiamento externo, através do recurso a contratos de locação financeira, não é

precedido de qualquer tipo de estudo que fundamente a opção tomada, nomeadamente através da

comparação com formas alternativas de financiamento;
X) Comparação sistemática das des(vantagens) do recurso a formas alternativas de financiamento.

- Os juros de mora pagos não são refletidos adequadamente na rubrica orçamental económica

própria, mas sim nas rubricas das despesas a que respeitam; Y)
Reflexo dos juros de mora pagos na adequada rubrica orçamental económica prevista para esse

efeito ( 03.05.02 ).

- Não é dado cumprimento às instruções emitidas pelo SATAPOCAL quanto aos procedimentos e

registos a efetuar para refletir as dívidas cedidas em factoring pelos seus fornecedores a entidades

financeiras.
Z)

Reflexo das dívidas cedidas pelos fornecedores sociedades de factoring numa subconta das contas

221/261, por cada uma daquelas entidades, que, por sua vez, deve ser desagregada por credor, em

conformidade com as contas de terceiros iniciais.

Da análise ao Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, salientamos algumas

fragilidades: 

- Falta de previsão dos meios humanos e materiais necessários à sua execução;
AA)

Definição e afetação dos recursos materiais e financeiros necessários à execução das medidas

previstas no Plano;

- Impossibilidade de conhecer, com exatidão, o grau de implementação das medidas previstas, mas

terão sido aplicadas menos de um terço.
BB) Implementação integral das medidas constantes do Plano;

- Desatualização do Plano, nomeadamente face à nova estrutura orgânica do MB e a algumas

insuficiências que persistem desde a sua origem ( identificação dos riscos e medidas preventivas . CC)
Revisão do Plano, em articulação com a NCI, devendo ser chamadas a colaborar nesse processo as

próprias unidades orgânicas que estarão sujeitas à sua aplicação.

3.5.2.1.

3.5.2.

2.5.3.

2.5.2.
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ANEXO 2 - OBJETIVOS E METODOLOGIA 

1. A metodologia 1 adotada, relativamente a cada um dos objetivos a prosseguir na presente 

auditoria, é a descrita nos pontos seguintes. 

1.1. Objetivo n.º 1: Exame a avaliação da qualidade da informação dos documentos do último ano 

analisado, em especial, ao nível do passivo municipal e das restantes grandezas relevantes para os 

objetivos constantes do Plano de Ajustamento Financeiro ( PAF ) previsto na Lei n.º 43/2012, de 28/ago 

( Programa de Apoio à Economia Local - PAEL ), procedendo-se, para este efeito, ao: 

a) Análise dos procedimentos contabilísticos adotados relativamente a alguns eventos 

concretos, designadamente dos que, pela experiência recolhida pela IGF, não têm vindo a ser 

tratados pelos municípios de acordo com os princípios contabilísticos aplicáveis e que se 

refletem sobre a informação financeira, em especial, nas rubricas relativas ao passivo 

exigível, a provisões, a acréscimos e diferimentos e a direitos sobre terceiros. 

 Utilização de questionários padronizados ( a que já aludimos ) para o levantamento 

dos procedimentos adotados e, posteriormente, realização de testes de conformidade 

e, sendo caso disso, substantivos.  

b) Verificação da coerência interna dos documentos de prestação de contas. 

 Com o objetivo de validar a articulação e consistência entre os vários documentos que 

integram a prestação de contas do município. 

 Utilização de uma check list de verificações. 

c) Confirmação externa da credibilidade da informação constante dos documentos de 

prestação de contas, em especial, ao nível do passivo municipal. 

 Realização de procedimentos de circularização e reconciliação dos saldos relativos à 

dívida financeira ( na globalidade ) e à dívida administrativa/comercial, neste último 

caso por amostragem, sendo que a seleção dos credores a circularizar é baseada na 

adoção de um conjunto de critérios relacionados com: 

o A materialidade dos créditos ( dívida municipal ) de cada um deles;  

o O número de credores, em especial, fornecedores de bens e serviços; 

o A i for ação o tida o apa desig ado de  Situação dos contratos  

previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais ( POCAL ); 

o A experiência recolhida pela IGF em auditorias anteriores, da qual decorre, 

relativamente a um conjunto de entidades específicas, a existência, em regra, de 

desconformidades no que respeita ao reconhecimento dos respetivos créditos 

pelos municípios, nomeadamente empresas locais, empresas gestoras das 

concessões dos sistemas multimunicipais na área do saneamento, Caixa Geral de 

                                                
1 Referida, apenas, quanto aos seus principais aspetos. 
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Aposentações e ADSE. 

d) Introdução, para efeitos de posterior análise dos objetivos do PAEL e da situação financeira, 

nos documentos de prestação de contas do município ( em especial, do balanço, mas 

também, sendo caso disso, noutras grandezas consideradas, designadamente para efeitos da 

análise ao programa referido ) das correções que se mostrem adequadas face ao trabalho 

realizado anteriormente. 

 Apresentação, nomeadamente, dos balanços corrigidos. 

1.2. Objetivo n.º 2: Conclusão, em termos globais, sobre o (in)/cumprimento das obrigações e 

objetivos resultantes da adesão ao PAEL, em especial com referência ao final de 2015, através 

da(o): 

a) Levantamento dos principais aspetos e procedimentos, relacionados com o objetivo de 

auditoria previsto neste item, adotados pela Autarquia na sequência da adesão ao PAEL e em 

termos de acompanhamento e controlo do respetivo PAF. 

 Utilização de questionário padronizado e, posteriormente, realização de testes de 

conformidade e, sendo caso disso, substantivos. 

b) Validação da informação comunicada à DGAL no âmbito do acompanhamento do PAEL e 

apuramento de eventuais diferenças entre os dados reportados e os apurados pela IGF. 

 Identificação dos objetivos e/ou medidas que constavam do PAF ou de obrigações que 

decorriam diretamente do regime legal do PAEL; 

 Recolha da informação prestada pelos municípios à DGAL relativamente aos objetivos e/ou 

medidas anteriormente identificados; 

 Levantamento da informação relevante ao nível da prestação de contas do Município 

eventualmente corrigida pela IGF ( decorrente dos testes de auditoria realizados, 

incluindo o resultado da circularização efetuada );  

 Utilização e preenchimento, em todas as fases, de mapas concebidos para as 

finalidades descritas. 

c) Controlo do cumprimento das obrigações previstas no PAEL e dos objetivos e/ou medidas 

constantes do respetivo PAF ( com base na informação reportada à DGAL e apurada pela 

IGF ), designadamente quanto à evolução da receita, despesa, dívida, serviço da dívida, prazo 

médio de pagamento e endividamento líquido. 

 Aferição e pronúncia da IGF sobre o (in)cumprimento do PAF atendendo aos valores 

apurados pela IGF relativamente a cada variável relevante e: 

o Aos dados reportados à DGAL e disponibilizados por esta entidade ( comparação 

direta entre os valores reais apurados e os previstos no PAF elaborado pelo 

Município ); 
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o Às estimativas do PAF ajustadas à execução do EMLP do PAEL ( e, sendo caso 

disso, para saneamento ou reequilíbrio financeiro contratado com base no 

mesmo PAF ) e à contribuição dos Municípios para Fundo de Apoio Municipal 

( FAM ), nos termos da Lei n.º 53/2014, de 25/ago. 

NOTA:  De facto, por um lado, nalguns Municípios, o EMLP do PAEL e, 

sendo caso disso, para saneamento ou reequilíbrio financeiro contratado com 

base no mesmo PAF, teve/tiveram, em termos globais e especificamente no 

ano em análise, uma execução muito diferente da que estava prevista no PAF 

ao nível da arrecadação da(s) respetiva(s) receita(s) e da sua utilização na 

finalidade para que foi(ram) contratado(s) ( em termos de montante e 

período ). 

Por outro lado, no ano de 2014 ( em princípio ) os municípios tiveram de 

reconhecer contabilisticamente a dívida relativa à participação no FAM e, a 

partir de 2015, de realizar anualmente, em prestações ( ao longo de 7 anos ), 

o valor das respetivas unidades de participação, quando tal dívida e despesa 

não foi contemplada no PAF e não decorre de qualquer decisão e/ou 

deliberação autónoma dos órgãos e eleitos locais, mas sim do quadro legal 

vigente. 

Tais situações, em nosso entender, são suscetíveis de se repercutir, de forma 

determinante e incorreta, sobre a as conclusões a retirar em termos de 

(in)cumprimento das metas e objetivos previstos no PAF, pelo que, para além 

de efetuarmos a comparação direta entre os valores reais apurados e os 

previstos no PAF, também realizámos a mesma análise tendo em 

consideração os valores do PAF ajustados aos eventos descritos 

( designadamente, ao nível da receita cobrada, despesa paga, dívida de CP e 

MLP e saldo orçamental previstos no PAF ). 

o As análises referidas anteriormente estão suportadas nos mapas a que aludimos. 

 Para além disso, a IGF adotou, ainda, com vista a aprofundar a fundamentação e 

sustentação, numa perspetiva substancial, da posição a assumir, em termos globais, sobre 

o (in)cumprimento do PAF, um conjunto adicional de indicadores específicos que 

comparam a relação entre diversas variáveis ( receita, despesa, dívida e saldo orçamental ) 

em termos previsionais/estimados ( constantes do PAF e ajustados ) e os respetivos 

valores reais, ou seja, neste último caso, ao nível da execução. 

Refira-se, de forma sintética, que, de acordo com o quadro legal, o PAF, independentemente de 

os u i ípios sere  i tegrados os Progra as I ou II, deveria  …  conter um conjunto de 

medidas específicas e quantificadas que [evidenciassem] o restabelecimento da situação 
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financeira do município tendo em conta os seguintes objetivos 2: 

 Redução e racionalização da despesa corrente e de capital; 

 Existência de regulamentos de controlo interno; 

 Otimização da receita própria; 

 Intensificação do ajustamento municipal nos primeiros cinco anos de vigência do PAEL  3.  

De facto, na conceção do PAF esteve subjacente um cenário de evolução, para o período de 

vigência do empréstimo ( i.e., período 2013/2026 ), de certas grandezas, nomeadamente, como 

já referimos, as seguintes: 

 Receita e despesa municipais;  

 Dívida de curto prazo e de médio/longo prazo;  

 Endividamento líquido de acordo com a LFL 4 ( leia-se redução anual ). 

Relativamente aos municípios, abrangidos pelo Programa II, não estavam definidas as medidas 

concretas a adotar no PAF, mas apenas, como referimos, os objetivos a atingir, exceto aqueles 

que se encontrassem, em 31/dez/2011, numa situação de desequilíbrio conjuntural 5, que 

deveriam contemplar no indicado Plano, para além das medidas genéricas anteriormente 

referidas, o conjunto de medidas adicionais de redução/contenção da despesa e de otimização 

da receita, descritas no art. 6º, n.º 2, als. b) e c), do PAEL: 

 Fixação dos preços cobrados pelo município nos setores do saneamento, água e resíduos, 

nos termos definidos nas recomendações da ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos; 

 Aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os factos suscetíveis de gerarem a 

cobrança de taxas e preços municipais, bem como ao nível da aplicação de coimas e da 

promoção dos processos de execução fiscal a cargo do município. 

Por sua vez, os municípios integrados no Programa I, de harmonia com o disposto no art. 6º, n.º 

2, do PAEL, deviam respeitar, no respetivo PAF, para além das referidas nos dois parágrafos 

anteriores, as seguintes medidas mínimas: 

 Determinação da participação variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares ( IRS ) à taxa máxima prevista no regime financeiro legalmente consagrado para 

os municípios; 

 Restantes medidas previstas no art. 11º do DL n.º 38/2008, de 7/mar, de que salientamos: 

                                                
2 Sublinhado nosso.  
3 Cfr. art. 6º, n.º 1, da Lei n.º 43/2012, de 28/ago.  
4 Lei n.º 2/2007, de 15/jan ( com declaração de retificação n.º 14/2007, publicada no DR, I série de 15/fev/07 ), alterada pelos art. 6.º da Lei 
n.º 22-A/2007, de 29/jun, art. 29.º da Lei n.º 67-A/2007, de 31/dez, art. 32º da Lei n.º 3-B/2010, de 28/abr, art. 47º da Lei n.º 55-A/2010, 
de 31/dez e art. 57º da Lei n.º 64-B/2011, de 30/dez, entretanto revogada pela Lei n.º 73/2013, de 3/set. 
5 Cfr. art. 7º, da Portaria n.º 281-A/2012, de 14/set.  
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o Contenção da despesa com pessoal, respeitando um princípio de otimização na 

afetação dos recursos humanos do município; 

o Apresentação de medidas de contenção da despesa corrente, que não pode 

ultrapassar a taxa global de evolução fixada na LOE para rubricas da mesma 

natureza; 

o Fixação das despesas de investimento, cujo financiamento deve ser limitado ao 

valor global da receita de capital do Fundo de Equilíbrio Financeiro ( FEF ); 

o Lançamento da derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas ( IRC ) no limite máximo previsto na 

Lei; 

o Definição das taxas máximas de Imposto Municipal sobre Imóveis ( IMI ) 

previstas no ano da celebração do contrato do PAEL ( art. 6º, n.º 3, da Lei n.º 

43/2012, de 28/ago ); 

o Fixação das taxas nos termos do art. 8º do regime jurídico das taxas das 

Autarquias Locais e sua atualização anual de acordo com a taxa de inflação 

verificada nos últimos 12 meses; 

o Demonstração, nos planos e orçamentos municipais, do impacto das medidas 

referidas no primeiro quadriénio e, no caso de contração de um empréstimo de 

reequilíbrio financeiro, no período de um ano para além do diferimento do 

serviço da dívida. 

Para além disso, os municípios integrados no referido Programa ficam também obrigados, de 

acordo com o no art. 10º, nºs. 1, als. a), b) e c), e 2, do PAEL, a: 

 Submeter a autorização prévia da assembleia municipal, independentemente da sua 

inclusão no Plano Plurianual de Atividades, todas as novas despesas de caráter anual ou 

pluria ual de o ta te superior ao e or dos segui tes valores: € 500 000 ou 5 % das 

despesas orçamentadas relativamente ao capítulo do classificador económico em que a 

mesma se integra, o í i o de € 100 000; 

 Submeter à DGAL, durante os cinco anos subsequentes à assinatura do contrato, os seus 

documentos previsionais, e eventuais revisões, para apreciação técnica, antes da sua 

apresentação, para aprovação, à assembleia municipal; 

 Não promover quaisquer novas parcerias público-privadas. 

 A cumprir, com as devidas adaptações, as obrigações previstas na subalínea ii) da alínea d) 

do n.º 1 e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 38/2008, de 7 de março. 

Sobre este último aspeto, importa referir que no art. 104º da Lei 82-B/2014, de 31/dez ( Orçamento 

de Estado para 2015 ) prevê-se que os municípios com contratos de reequilíbrio ou planos de 

ajustamento referidos no art. 86º da lei n.º 73/2013, de 3/set ( nos quais se inclui o PAEL ), não 
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carecem de autorização prévia dos membros do Governo para assumir encargos ou realizar 

investimentos que não estejam previstos no respetivo plano de reequilíbrio financeiro, desde que 

seja respeitado o limite global fixado nesse plano para este tipo de despesas.  

Para além disso, independentemente do Programa ( I ou II ) em que fossem enquadrados, os 

municípios aderentes, caso ultrapassassem os limites de endividamento previstos na Lei das 

Fi a ças Lo ais, devia   …  ap ese ta  a ale da izaç o da redução anual do endividamento 

até se e  u p idos …  u  ito te po al xi o e uivale te ao do P og a a.  6. 

Importa, ainda, salientar, neste contexto, que, de acordo, respetivamente, com os arts. 6º, n.º 4, 

e 11º, n.º 3, da Lei em apreço, o incumprimento dos objetivos de reequilíbrio financeiro ou do 

pagamento de uma prestação do serviço da dívida do respetivo EMLP obriga o município a fixar a 

taxa máxima do Imposto Municipal sobre Imóveis ( IMI ), em vigor à data do incumprimento, sob 

pena de resolução do contrato. 

Realce-se, ainda, que, nos termos do indicado art. 11º: 

 A aprovação de quaisquer atos que violem o cumprimento do disposto no indicado art. 6.º 

é considerada como ilegalidade grave e, assim, suscetível de relevar em sede de 

responsabilidade tutelar administrativa; 

 A violação das cláusulas previstas no contrato celebrado no âmbito do PAEL ou o 

incumprimento dos objetivos definidos constitui facto suscetível de gerar responsabilidade 

financeira; 

 Em caso de incumprimento de qualquer prestação do serviço da dívida do EMLP, a DGAL 

procede à retenção da receita não consignada proveniente das transferências do 

Orçamento do Estado e, mediante comunicação da DGTF, a Autoridade Tributária e 

Aduaneira ( AT ) à retenção de outras receitas de natureza fiscal. 

Refira-se, por fim, que a prestação de contas anuais dos municípios aderentes ao PAEL têm de 

incluir um anexo sobre a execução financeira deste Programa, para além de estar também 

previsto o seu acompanhamento por entidades externas 7. 

d) Análise, até ao último exercício, do impacto ( anual e global ) da adesão do Município a 

programas de consolidação e recuperação financeira desde 1/jan/2007 ( incluindo o PAEL ) 

a evolução das  outras dívidas a terceiros , paga e tos e  atraso e situação fi a eira, 
no sentido de concluir se:  

 A utilização do capital dos empréstimos utilizados nesse âmbito originou uma diminuição 

estrutural e permanente da dívida, em especial, de curto prazo e dos pagamentos em 

atraso num montante equivalente aos empréstimos utilizados com essas finalidades;  

                                                
6 Cfr. art. 7º, n.º, 3 da Portaria n.º 281-A/2012, de 14/set  
7 Cfr. art.º 12º da Lei n.º 43/2012, de 28/ago.  
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 Serviu apenas para diminuir, de forma temporária, aquela componente da dívida e os 

pagamentos em atraso e, assim, para aliviar momentaneamente a pressão exercida pelos 

credores ( em especial, fornecedores/empreiteiros ) sobre a tesouraria municipal. 

o Preenchimento de fichas e mapas de recolha de informação sobre os 

programas de consolidação e/ou recuperação financeira a que o Município 

aderiu no período indicado e adoção de indicadores elaborados pela IGF. 

e) Levantamento do sistema de controlo interno nas áreas relacionadas com os objetivos 

previstos nesta auditoria, nomeadamente atendendo ao quadro legal previsto no PAEL e à 

área do endividamento municipal. 

 Utilização de questionários padronizados ( relativos ao PAEL, aspetos gerais, 

endividamento, imobilizado e existências ) para o levantamento dos procedimentos 

adotados e, posteriormente, realização de testes de conformidade e, sendo caso disso, 

substantivos. 

f) Controlo da evolução mensal dos pagamentos em atraso desde a data de adesão ao PAEL 

( set/2012 ) até à elaboração do projeto de relatório e, caso se verifique um aumento mensal 

daquela grandeza face ao menor valor da série. 

 De harmonia com o disposto no art. 22, n.º 2, do DL n.º 7/ , de /ju ,  No 

decurso do programa de assistência económica, as entidades beneficiárias não podem 

au e ta  o valo  glo al dos paga e tos e  at aso, so  pe a de ulta …   e sal e 
progressiva, calculada, liquidada e arrecadada nos termos dos n.ºs 3 a 6 do referido 

artigo. 

o Preenchimento dos mapas elaborados pela IGF. 

1.3. Objetivo n.º 3: Apreciação do comportamento da entidade ao nível da gestão orçamental e 

análise da evolução da sua situação financeira no último triénio analisado, procedendo-se, para este 

efeito, à/ao: 

a) Recolha de um conjunto adicional de informação relativo à gestão orçamental e à situação 

financeira do município ( eventualmente corrigida pela IGF, na sequência do trabalho 

efetuado sobre a qualidade da informação cfr. supra ) 

 Utilização de mapas de recolha e sistematização de informação. 

b) Controlo e apreciação dos níveis de execução orçamental, bem como do cumprimento da 

regra do equilíbrio orçamental prevista na Lei n.º 73/2013, de 3/set ( Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais - RFALEI ) e do princípio do equilíbrio 

orçamental em termos substanciais ( concebido pela IGF ), designadamente através da: 
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 Utilização de mapas de recolha de informação e de um conjunto de indicadores 8 ( cujo 

o teúdo e etodologia de ela oração o sta do A exo de o i ado  Indicadores 

orçamentais  ), que consubstanciem os aspetos a abordar no relatório, 

designadamente: 

o Receitas liquidadas-liquidações anuladas / Compromissos assumidos para o 

exercício; 

o Receitas liquidadas-liquidações anuladas / Despesas liquidadas no exercício. 

 Verificação da regra do equilíbrio orçamental previsto no art. 40º do RFALEI. 

NOTA: A IGF adota, para o controlo do cumprimento desta regra, a interpretação 

constante das instruções divulgadas sobre esta matéria pelo Subgrupo de Apoio 

Técnico à Implementação do POCAL ( SATAPOCAL ) no portal da Direção-Geral das 

Autarquias Locais ( DGAL ). 

 Verificação do princípio do equilíbrio em sentido substancial ( concebido pela IGF ), 

através do qual se pretende aferir, no que respeita: 

o À execução autónoma do ano: 

 Se a receita efetivamente disponível para o exercício ( a cobrada, 

acrescida da eventual diferença positiva entre o saldo orçamental inicial 

e a dívida de CP transitada do exercício anterior ) é ou não superior à 

soma das despesas pagas com a variação, entre o início e o final do ano, 

das dívidas a terceiros de curto prazo ( CP ) e das originariamente de CP, 

mas relevadas no médio e longo prazos. 

o À execução global no ano: 

 Se a receita efetivamente disponível no exercício ( a cobrada, acrescida 

do saldo orçamental inicial ) é ou não superior à soma das despesas 

pagas, da dívida de CP do exercício e da variação, entre o início e o 

final do ano, das dívidas a terceiros originariamente de CP, mas 

relevadas no médio e longo prazos. 

 Se a receita efetivamente disponível no exercício ( a cobrada, acrescida 

do saldo orçamental inicial ) é ou não superior à soma das despesas 

pagas, da dívida de curto prazo do exercício e da variação, entre o 

início e o final do ano, das dívidas a terceiros originariamente de curto 

prazo, mas relevadas no médio e longo prazos.  

A mesma análise também realizada entrando em consideração, no que concerne à 

variável das receitas disponíveis, com os direitos, refletidos no balanço, com reduzido 

                                                
8 Alerta-se que as conclusões de alguns indicadores adotados decorrem apenas da abordagem à execução orçamental do Município numa 
ótica de caixa, ou seja, atendendo somente aos seus recebimentos e pagamentos, não refletindo, por isso, a situação financeira da 
entidade, já que não atende, por exemplo, às outras dívidas a terceiros existentes no final de cada exercício.  
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ou sem risco de cobrança que visam financiar dívida reconhecida na contabilidade ou 

já paga. 

 Na análise dos níveis de vinculação orçamental, considerando para o efeito: 

o Por um lado, as disponibilidades monetárias anualmente existentes ( i.e., o 

saldo inicial de operações orçamentais, acrescido da receita orçamental 

efetivamente cobrada ) para fazer face, em cada exercício, às despesas 

orçamentais da Autarquia; 

o Por outro lado, as obrigações decorrentes de algumas despesas de carácter 

obrigatório e/ou regular ( designadamente, pessoal, encargos da dívida 

financeira, aquisição de água para venda, encargos de cobrança de receitas e 

transferências correntes para as juntas de freguesias e instituições sem fins 

lucrativos ), as outras dívidas a terceiros de CP que transitaram do ano 

anterior, bem como os compromissos assumidos no exercício e ainda não 

faturados ).  

c) Apuramento - atendendo já às eventuais correções decorrentes da prossecução do objetivo a 

que aludimos no item 1.1. - e análise da evolução do nível global da dívida municipal, quer 

na vertente financeira ( designadamente, empréstimos, leasing, acordos atípicos celebrados, 

por iniciativa dos municípios, com sociedades financeiras ), quer no que respeita à 

administrativa e/ou comercial. 

 Utilização de mapas de recolha e sistematização de informação, bem como de 

indicadores específicos relacionados com a abordagem a efetuar no relatório. 

d) Avaliação da evolução da situação financeira do município ao longo do triénio, atendendo 

aos princípios da sustentabilidade e do equilíbrio, com especial ênfase numa perspetiva de 

curto prazo e com referência ao final do último exercício findo. 

 Utilização de mapas de recolha de informação e de um conjunto de indicadores 

( baseados na informação disponibilizada pela contabilidade orçamental e 

patrimonial 9 das entidades e nas correções eventualmente introduzidas pela IGF, cujo 

o teúdo e etodologia de ela oração o sta dos A exos de o i ados  Indicadores 

orçamentais  e  Indicadores Financeiros do Município  ), que suportam e refletem os 

aspetos a abordar no relatório, de que salientamos os seguintes: 

o Com base na contabilidade orçamental, os indicadores que relacionam:  

 Saldo final orçamental / outras dívidas a terceiros originariamente de CP; 

                                                
9 Saliente-se que é esta a única perspetiva em que a informação proporcionada pelos documentos de prestação de contas dos diversos 
municípios é comparável, pelo que se justifica a adoção, em termos sistemáticos, de um conjunto específico de indicadores relacionados 
com o equilíbrio de curto prazo.  

De facto, em termos de médio e longo prazo, da utilização de critérios distintos por parte dos vários municípios no que respeita à 
elaboração e valorização dos bens que integravam o seu inventário inicial, resulta uma evidente e inultrapassável, a curto/médio prazos, 
limitação em termos de comparabilidade da informação e, consequentemente, dos resultados de eventuais indicadores que fossem 
adotados. 
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 Saldo final orçamental acrescido de direitos, refletidos no balanço, com 

reduzido ou sem risco de cobrança que visam financiar dívida reconhecida 

na contabilidade ou já paga / outras dívidas a terceiros originariamente de 

CP; 

 Receita total disponível / dívida municipal; 

 Receita total disponível ( abatida das provenientes de passivos financeiros ) 

/ dívida municipal; 

 Dívida municipal / população; 

 Dívida municipal / receitas próprias regulares; 

 Dívida municipal / receitas próprias regulares ( abatidas das despesas 

regulares, rígidas e vinculadas, tais como pessoal, juros de EMLP e leasing, 

algumas aquisições de serviço – Mercadorias para venda - água e encargos 

de cobrança de receitas – e transferências correntes - Administração 

local - freguesias e instituições sem fins lucrativos ); 

o Com base na contabilidade patrimonial, os indicadores de:  

 Equilíbrio de curto prazo ( indicadores de liquidez e de prazo médio de 

pagamento ); 

 Imobilizações; 

 Endividamento. 

e) Determinação, no final de 2015, da posição do município em termos de mecanismos de 

alerta precoce e de recuperação financeira municipal, atendendo aos pressupostos 

constantes dos arts. 56º e 57º do RFALEI, e verificação da adoção dos consequentes 

instrumentos a que legalmente fica obrigado. 

 A análise realizada não responde apenas ao controlo do quadro legal consagrado, mas 

visa, ainda, apurar o contributo, para a situação constatada ( em termos de alerta 

precoce, mas especialmente dos mecanismos de recuperação financeira ), dos 

subgrupos de entidades com natureza idêntica.  

o Visa-se, através desta análise, verificar, nomeadamente, se a situação que 

exige o recurso a um mecanismo de recuperação financeira decorre do 

contributo para a DT de entidades que podem ser envolvidas nesse processo 

( município, SM ou empresas locais em processo de dissolução nos termos do 

arts. 62º e 70º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, de 31/ago, e de harmonia com o 

disposto no arts. 23º, n.º 7, e art. 37º, n.º 3, da Lei n.º 53/2014, de 25/ago ) 

ou de outras entidades relevantes.  

o Utilização de questionário e de mapas elaborados com o objetivo de concluir 

sobre essas situações. 
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f) Apreciar, de acordo com os dados reportados pelo Município no Sistema Integrado de 

Informação das Autarquias Locais (SIIAL), a evolução dos Fundos Disponíveis ( FD ) e o 

cumprimento do respetivo prazo de reporte, no último exercício findo e no ano em curso até 

à elaboração do projeto de relatório, bem como, numa perspetiva global e agregada, a 

eventual assunção de compromissos sem FD. 

 Recolha no SIIAL dos valores de FD e respetivas datas de prestação de informação pelos 

municípios à DGAL, para verificação do cumprimento, de forma sistemática, da respetiva 

obrigação periódica de reporte. 

o Preenchimento de mapas criados para o efeito. 

 Verificação, em cada mês, da eventual assunção pelo Município de compromissos sem 

FD. 

o Para o efeito, consideramos, por um lado, o valor do FD reportado acrescido 

de eventuais aumentos temporários efetuados ao longo do mês ( após o 

reporte ) e, por outro lado, os compromissos assumidos no mesmo período, 

que correspondem à diferença entre os incluídos no reporte do período 

seguinte e os compromissos assumidos até ao reporte do próprio mês.  

Desta forma, o montante dos compromissos considerados inclui não só os 

assumidos no mês ( ou, melhor dizendo, a diferença entre os compromissos 

assumidos e eventuais correções, para mais ou para menos ) após o cálculo 

dos FD ( e que, por isso, constam expressamente da conta-corrente 

respetiva ), como também ( caso o município efetue o "agendamento" dos 

compromissos ) os assumidos no próprio momento de cálculo e apuramento 

dos FD e que, assim, já influenciam o respetivo valor. 

Assim, o valor dos eventuais compromissos assumidos sem FD decorre da 

consideração dos que foram efetuados ao longo de cada mês ( que constam 

da respetiva conta-corrente de FD ), bem como dos agendados 

anteriormente e que têm impacto, pela primeira vez, ao nível dos FD, no 

momento do respetivo cálculo ( que, por isso, não são elencados nas 

respetivas conta-correntes de FD ). 

Assim, na generalidade das situações, os compromissos assumidos sem FD 

que constam expressamente das conta-correntes não são iguais aos 

apurados pela IGF, situação que também se verificará caso o cálculo dos FD 

não seja efetuado no prazo legalmente previsto. 

 Controlo global do eventual empolamento das receitas relevantes para o apuramento 

dos FD no último exercício findo. 

o Preenchimento de mapas criados para o efeito. 
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o Com este controlo visa-se aferir da razoabilidade e consistência dos valores 

das receitas relevantes consideradas ao nível dos FD, através da comparação 

entre os valores que constam do reporte de dezembro ( apenas das receitas 

cobradas até ao mês de novembro acrescidas das previstas para dezembro ) 

e o potencial máximo de receita do exercício ( receita cobrada bruta que 

consta do mapa de execução orçamental acrescida de eventuais receitas de 

recebimentos em atraso e pedidos submetidos ainda não cobrados no final 

do ano ). 

 Averiguar a compatibilidade entre a informação relativa aos valores dos compromissos 

assumidos constante dos apas dos  Fundos disponíveis  e da  Execução 

orçamental da despesa   MEOD ) reportado ao final do último exercício findo 10 e 

justificar eventuais diferenças apuradas. 

o Preenchimento de mapas criados para o efeito. 

                                                
10 Do Manual de Procedimentos – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso ( elaborado pela DGO ) e Manual de Apoio à 
Aplicação da LCPA no Subsetor da Administração Loca da DGAL ( respetivamente, a págs. 23 e 26 ) consta que os compromissos constantes 
de um determinado reporte de FD devem ser iguais ou superiores aos que figuram do mapa de Pagamentos em Atraso do mês anterior ( a 
diferença deverá resultar de compromissos relativos a despesa financeira – ativos e passivos financeiros-, cujas rubricas não estão previstas 
no segundo mapa referido ). 

Desta posição decorre que os compromissos constantes de um determinado reporte de FD devem ser iguais aos que figuram do mapa de 
execução orçamental da despesa do mês anterior, pelo que, para atingir este objetivo, as regras de assunção de compromissos, em termos 
de data e montante, devem ser idênticas em termos de apuramento de FD e ao nível das dotações orçamentais de despesa, prevalecendo, 
neste contexto, as consagradas na LCPA ( cfr. o respetivo art. 13º ). 
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Un: euro

Autarquia

Imobilizado Custos Juros

   124 222,56 - -    63 135,82    187 358,38 

  3 109 843,47 - -    3 083,52   3 112 926,99 

    0,00 - -    2 828,11    2 828,11 

  3 234 066,03     0,00     0,00     0,00     0,00    69 047,45     0,00   3 303 113,48 

a) Apenas foi reconciliada a informação financeira do ano de 2015 e, no que respeita a 2013, refletidos os efeitos resultantes do mencionado procedimento. 

Un: euro

Autarquia

Imobilizado Custos Juros

   81 749,12 - -    63 135,82    144 884,94 

  2 415 339,47 - -    3 083,52   2 418 422,99 

    0,00 - -    5 185,18    5 185,18 

  2 497 088,59     0,00     0,00     0,00     0,00    71 404,52     0,00   2 568 493,11 

Un: euro

Autarquia

Imobilizado Custos Juros

   31 376,62    154 621,31    118 560,22    149 936,84 

  2 165 200,61   2 437 986,21    3 083,52    31 854,65   2 200 138,78 

   840 312,78    839 832,19 a)    840 312,78 

    0,00    75 282,96 b)

   360 239,81   2 025 034,61    65 658,75     169,72    426 068,28 

   112 865,94    131 620,74 c)    112 865,94 

    0,00    53 710,98    6 393,71    6 393,71 

    0,00     0,00 

   223 534,38    218 634,36 d)    223 534,38 

  3 733 530,14   5 936 723,36     0,00     0,00     0,00    193 696,20    32 024,37   3 959 250,71 

2211+2454  A D S E    118 560,22 

2211+2271+2281  Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.    34 938,17 

2211+2271+2281  AMARSUL

CONTAS DESCRIÇÃO

DÍVIDA EM 31/12/2015

IGF

Saldo final Com resposta Sem resposta

Não relevados
Incorretament

e relevados

Natureza (montantes)

Passivos

Saldo corrigido
Obs.

a)

2611

2452

 RUMO- Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

 SETH - Sociedade de Empreitadas e Trabalhos 

Hidráulicos, SA

Caixa Geral de Aposentações

 2281001891  EDP - Distribuição    65 828,47 

a) A dife e ça efe e-se a éditos a auta uia ão de itados a e p esa € , .

b) A dife e ça de €  ,  efe e-se a ete ções pa a ga a tia o side adas pela Auta uia e ão editadas a e p esa.

c) A dife e ça efe e-se a paga e tos do Mu i ípio ão editados pela e p esa, o o ta te de €  , .

2211+2281

Dívida não relevada na amostra considerada 6%

TOTAL    225 720,57 

2211+2689

2611  Alexandre Barbosa Borges, S.A.

Não relevados
Incorretament

e relevados

Natureza (montantes)

TOTAL

2211+2454  A D S E    63 135,82 

2211+2271+2281  Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.    3 083,52 

   6 393,71 

Representatividade da Amostra relativamente ao exercício 43%

d) Fo a  editados a Auta uia e a gos al ulados a ais €  ,  e o t i uições ão egistadas a CGA €  , .

Passivos

Saldo corrigido
Não relevados

Incorretament

e relevados

Natureza (montantes)

   69 047,45 

ANO DE 2015

 EUREST (Portugal)-Soc. Europeia Restaurantes

TOTAL    71 404,52 

a) Apenas foi reconciliada a informação financeira do ano de 2015 e, no que respeita a 2014, refletidos os efeitos resultantes do mencionado procedimento. 

2211+2454  A D S E    63 135,82 

2211+2271+2281  Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.    3 083,52 

2211+2689  RUMO- Cooperativa de Solidariedade Social, CRL    5 185,18 

Anexo 3 - Resumo da reconciliação de terceiros

CONTAS DESCRIÇÃO

DÍVIDA EM 31/12/2014

IGF

Saldo final Com resposta Sem resposta
Obs.

a)

Passivos

Saldo corrigido

2211+2689  RUMO- Cooperativa de Solidariedade Social, CRL    2 828,11 

ANO DE 2014

ANO DE 2013

CONTAS DESCRIÇÃO

DÍVIDA EM 31/12/2013

IGF

Saldo final Com resposta Sem resposta
Obs.

a)

 1/1
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Un: euro

Valor

Absoluto

Valor

Relativo

Não incluindo os direitos 

indicados na coluna 7

Incluindo os direitos 

indicados na coluna 7

Não incluindo os direitos 

indicados na coluna 7

Incluindo os direitos 

indicados na coluna 7

1 2 3 4 5=3-4 6=3/4*100 7 8 9

10=SE SOI>ODTCP n-1 então (3-

ODTCP n-1)/(4+(8-(8 de n-1))+(9-(9

de n-1)))*100 SE SOI<ODTCP n-1

então 3-SOI/(4+(8-(8 de n-1))+(9-

(9 de n-1)))*100

11=SE SOI+7>ODTCP n-1 então

(3+7-ODTCP n-1)/(4+(8-(8 de n-

1))+(9-(9 de n-1)))*100, SE

SOI+7<ODTCP n-1 então 3-

SOI/(4+(8-(8 de n-1))+(9-(9 de n-

12=(3) / (4+8+(9-(9 n-

1)))*100

13=(3+7) / (4+8+(9-(9 n-

1)))*100

2012  14 644 545  6 901 142

Saldo orçamental inicial (SOI)   992 745

Reposições não abatidas nos pagamentos   10 830

Correntes  35 008 566  36 398 320 - 1 389 754 96,18%

Capital  15 883 221  14 427 126

Total  51 895 362  50 825 446

Saldo orçamental inicial  1 069 916

Reposições não abatidas nos pagamentos   8 106

Correntes  39 388 769  32 310 054

Capital  2 385 259  8 406 618

Total  42 852 051  40 716 672

Saldo orçamental inicial  2 135 378

Reposições não abatidas nos pagamentos   20 049

Correntes  36 938 781  29 927 750

Capital   889 366  8 203 174

Total  39 983 573  38 130 924

Anexo 4 - Controlo do equilíbrio orçamental em sentido substancial

2015  5 935 797    0 108,12%

   0

ANO NATUREZA

SALDO ORÇAMENTAL 

INICIAL/RECEITAS 

COBRADAS

130,66%2013  4 616 243  5 061 109

DIREITOS, REFLETIDOS NO 

BALANÇO, COM REDUZIDO OU 

SEM RISCO DE COBRANÇA QUE 

VISAM FINANCIAR DÍVIDA 

RECONHECIDA NA 

CONTABILIDADE OU JÁ PAGA

a)

 2 663 403 104,20%

   0 96,57%96,57%

130,66%

OUTRAS DÍVIDAS

A TERCEIROS 

CONSTANTES DO CP

DO BALANÇO

(ODTCP)

b)

OUTRAS DÍVIDAS

A TERCEIROS DE CP 

CONSIDERADAS NO 

MLP DO BALANÇO 

(ODTCPRMLP)

c)

2014  6 396 523

108,12%

96,82%

DESPESAS PAGAS

EXECUÇÃO AUTÓNOMA DO ANO

d)

EQUILIBRIO CORRENTE

(execução orçamental)

95,83%

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL SUBSTANCIAL

  159 914

104,20%

EXECUÇÃO GLOBAL NO ANO

e)

97,12%

95,83%

 1/1
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Un: euro

Anexos Obs. 2013/2014 2014/2015 2013/2015

1 StocK  de Empréstimos de MLP (considerados no MLP do balanço) a)  22 416 425  16 251 782  14 012 551 -27,50 -13,78 -37,49

2 StocK  de Empréstimos de MLP (considerados no CP do balanço) a)    0  3 107 538  2 234 637 -28,09

3 Soma  22 416 425  19 359 321  16 247 187 -13,64 -16,08 -27,52

4   Diferenças apuradas na circularização (a considerar no balanço no MLP) 

5 Subtotal  22 416 425  19 359 321  16 247 187 -13,64 -16,08 -27,52

6 Stock  de empréstimos de curto prazo a)

7   Diferenças apuradas na circularização

8 Subtotal    0    0    0

9 Divida de locação financeira (considerados no MLP do balanço) a) e b)   833 742   553 308   449 983 -33,64 -18,67 -46,03

10 Dívida de locação financeira (considerados no CP do balanço) a) e b)    0   140 927   107 941 -23,41

11 Soma   833 742   694 235   557 924 -16,73 -19,63 -33,08

12     Diferenças apuradas na circularização (a considerar no balanço no MLP)

13 Subtotal   833 742   694 235   557 924 -16,73 -19,63 -33,08

14 68 6 – Credores das Ad i istrações Pú li as – FAM - MLP a)  1 228 799

15     Diferenças a considerar no balanço no MLP Anexo 6  1 474 556

16 Soma  1 474 556  1 228 799

17 68 6 – Credores das Ad i istrações Pú li as – FAM - CP a)   245 758

18     Diferenças a considerar no balanço no CP Anexo 6   245 759

19 Soma   245 759   245 758

20 Subtotal  1 720 315  1 474 557

21 Outras dívidas a terceiros (ODT) constante do MLP do balanço (com essa natureza originária) a)   846 821

22 ODT constante do CP do balanço (originariamente de MLP, mas exigíveis no ano seguinte) a) 

23 ODT constante do MLP do balanço (originariamente de CP, mas consideradas no MLP) a) e c)  5 061 109  2 663 403    0 -47,38 -100,00 -100,00

24
ODT constante do CP do balanço (originariamente de CP + de MLP que deviam ter sido pagas até ao final do 

exercício)
a) e d)  4 089 233  5 718 779  5 595 173 39,85 -2,16 36,83

25 Soma  9 150 342  8 382 182  6 441 994 -8,39 -23,15 -29,60

26
    Diferenças apuradas na circularização relativas a dívida originariamente de MLP (a considerar no balanço no  

MLP)

27     Diferenças apuradas na circularização relativas a dívida originariamente de CP (a considerar no balanço no CP) Anexo 6   527 010   677 745   340 624 28,60 -49,74 -35,37

28 Subtotal  9 677 351  9 059 926  6 782 618 -6,38 -25,14 -29,91

29  9 677 351  10 780 241  8 257 175 11,40 -23,40 -14,68

30  32 927 518  30 833 797  25 062 287 -6,36 -18,72 -23,89

31  32 927 518  29 113 482  23 587 730 -11,58 -18,98 -28,36

32 Saldo total de Operações de Tesouraria a) e e)   884 153   921 610  1 528 284 4,24 65,83 72,85

33 Cauções e garantias em dinheiro  (caso estejam refletidas autonomamente na cont. patrimonial) a) e e)

34   884 153   921 610  1 528 284 4,24 65,83 72,85

 33 811 671  31 755 407  26 590 571 -6,08 -16,26 -21,36

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

E CAUÇÕES E GARANTIAS

Dívidas de Operações Orçamentais exceto FAM (5+8+13+28)

Total de Operações de Tesouraria e de cauções e garantias em dinheiro (32+33)

Dívidas de Operações Orçamentais (5+8+13+29)

OUTRAS

OUTRAS DÍVIDAS 

A TERCEIROS

Total parcial (20+28)

TOTAL

TOTAL GERAL (30+34)

b) Os valores inscritos resultam do saldo final da conta 261 que reflita os contratos de locação financeira, de acordo com a sua apresentação no Balanço da Autarquia.

e) Os valores inscritos neste campo correspondem ao saldo final de operações de tesouraria, que, em princípio, já incluem o montante das cauções e garantias prestadas em dinheiro. Caso contrário, e se o valor das cauções e garantias em dinheiro estiver relevado ao nível da contabilidade patrimonial, o respetivo montante deverá ser inscrito no

campo 32. 

d) Os valores inscritos resultam da seguinte diferença: Passivo de curto prazo constante do balanço corrigido - (montante final de operações de tesouraria e cauções e garantias em dinheiro (campo 34) + valor em dívida de curto prazo de EMLP (incluído no campo 2) + valor em dívida de curto prazo contratos de locação financeira (incluído no

campo 10) + valor da dívida de empréstimos de curto prazo (campo 8) + valor das outras dívidas a terceiros consideradas no campo 22 + Diferenças apuradas na circularização consideradas no campo 27). Este montante, acrescido do indicado no campo 23 e das diferenças apuradas no campo 27, será o valor a considerar nos diversos mapas que

indicam dívida de curto prazo no final do exercício).

a) Os valores inscritos nestes campos são os refletidos na contabilidade da autarquia. 

OBSERVAÇÕES: 

Anexo 5 - Evolução da dívida municipal

2014 2015
VARIAÇÃO (%)NOTAS

DÍVIDA FINANCEIRA

2013DESCRIÇÃO

c) Os valores inscritos neste campo referem-se aos montantes relativos a dívidas originariamente de CP, mas consideradas de MLP do balanço, atendendo, designadamente, à celebração de acordos de pagamento, de natureza plurianual, com fornecedores e empreiteiros (ou, mesmo, com sociedades financeiras, no caso de cedência destes acordos

pelos fornecedores). 

FUNDO DE 

APOIO 

MUNICIPAL

(FAM)

 1/1
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pass: alex

Un: euro

2014 2013

AB AP AL AL AL

Imobilizado: Fundos próprios
Bens de domínio público: 51 Património 70 681 023,09 35 515 241,83 21 759 066,03

451 Terrenos e recursos naturais    961 952,79    961 952,79    961 952,79    904 530,01 55 Ajustamentos de partes de capital em empresas
452 Edifícios     0,00 56 Reservas de reavaliação
453 Outras construções e infra-estruturas   9 110 081,23   1 781 220,25   7 328 860,98   2 550 069,98   1 606 375,47 Reservas:
455 Bens do património histórico, artístico e cultural    1 957,29     783,06    1 174,23    1 198,71    1 223,19 571 Reservas legais 1 636 863,28 1 165 847,55  850 217,76

459 Outros bens de domínio público     0,00 572 Reservas estatutárias

445 Imobilizações em curso     0,00   4 165 762,05   2 946 351,98 573 Reservas contratuais
446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público     0,00 574 Reservas livres

Bens do domínio público - correções autónomas IGF 575 Subsídios
  10 073 991,31   1 782 003,31   8 291 988,00   7 678 983,53   5 458 480,65 576 Doações  196 420,71

Imobilizações incorpóreas: 577 Reservas decorrentes de transferência de activos

431 Despesas de instalação     0,00 59 Resultados transitados 8 949 298,81 35.165.781 13 756 175,80
432 Despesas de investigação e de desenvolvimento     0,00 88 Resultado líquido do exercício 3 241 548,36 9.420.315 6 312 595,88
433 Propriedade industrial e outros direitos    287 717,62    216 469,30    71 248,32    2 774,78 59+88 Resultados transitados/Resultado líquido do exercício - correções autónomas IGF - 225 720,57 - 71 404,52 - 69 047,45
443 Imobilizações em curso     0,00 Total dos fundos próprios 84 479 433,68 81 195 780,66 42 609 008,02
449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas     0,00 Passivo

   287 717,62    216 469,30    71 248,32    2 774,78     0,00 Provisões para riscos e encargos

Imobilizações corpóreas: Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:
421 Terrenos e recursos naturais   16 460 860,96     0,00   16 460 860,96   16 384 173,46   16 538 255,16 2312 Empréstimos de médio e longo prazo 14 012 550,60 16 251 782,47 22 416 425,14
422 Edifícios e outras construções   85 005 674,26   13 248 919,69   71 756 754,57   73 146 634,45   43 589 520,13 Empréstimos de médio e longo prazo - Correcções  Autónomas IGF
423 Equipamento básico   6 460 576,15   4 719 514,31   1 741 061,84   1 958 354,81    772 728,67 2613 Fornecedores de imobilizado - locação financeira - MLP  449 982,55  553 308,22  833 741,70
424 Equipamento de transporte   1 611 650,17   1 593 319,73    18 330,44    5 275,69 227 Fornecedores c/c de médio longo prazo  846 821,29 1 946 035,22 4 522 435,25

2617 Fornecedores de imobilizado - MLP  538 673,36
425 Ferramentas e utensílios    113 720,05    93 889,68    19 830,37    10 504,87    14 467,52 261(x) Fornecedores de imobilizado - locação financeira - Correcções  Autónomas

426 Equipamento administrativo   5 360 027,73   5 121 002,68    239 025,05    91 673,05    73 227,48 268126 Credores das Ad i istrações Pú li as – FAM - MLP - reclassificação 1 228 799,20
262+263+267+268 Outros credores  717 367,80

268 Outros credores - Correções  Autónomas - subscrição FAM 1 474 556,00
427 Taras e vasilhame     0,00 16 538 153,64 20 943 049,71 28 311 275,45
429 Outras imobilizações corpóreas   3 954 860,74   3 174 586,41    780 274,33    764 230,40    852 725,52 Dívidas a terceiros - Curto prazo
442 Imobilizações em curso    135 995,79    135 995,79    385 076,64    543 097,44 2311 Empréstimos de curto prazo

448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas     0,00 2312 Empréstimos de médio e longo prazo - exigíveis a curto prazo 2 234 636,78 3 107 538,49

Imobilizações corpóreas - correções autónomas IGF 269 Adiantamentos por conta de vendas
  119 103 365,85   27 951 232,50   91 152 133,35   92 745 923,37   62 384 021,92 221 Fornecedores, c/c 2 576 298,15 3 005 350,45 2 262 846,39

Investimentos financeiros: 221 Fornecedores, c/c - Correções  Autónomas IGF  215 670,15  609 423,78  461 045,72
411 Partes de capital   2 859 751,00    72 500,00   2 787 251,00   2 787 251,00   2 787 251,00 228 Fornecedores, c/c - Facturas em recepção e conferência 1 524 602,63  705 621,96  847 815,77
412 Obrigações e títulos de participação   1 720 315,20   1 720 315,20 252 Credores pela execução do orçamento
414 Investimentos em imóveis     0,00 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes  4 713,61  4 713,61  4 713,61

415 Outras aplicações financeiras     0,00 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c  484 605,86  438 499,61  125 254,21
441 Imobilizações em curso     0,00 2611 Fornecedores imobilizado - Correções  Autónomas
447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros     0,00

4122 Investimentos financeiros- Correcções Autónomas IGF/  FAM   1 720 315,00 Fornec. de imobilizado - locação financeira - Correções  Autónomas
268126 Credores das Ad i istrações Pú li as – FAM - CP - reclassificação IGF  245 758,00

  4 580 066,20    72 500,00   4 507 566,20   4 507 566,00   2 787 251,00 2612 Fornecedores de imobilizado - locação financeira - CP  107 941,49  140 926,56

Imobilizado - correções autónomas sem identificação de conta 2618 Fornecedores de imobilizado - Faturas em receção e conferência  96 096,03  24 730,78  9 891,54
Circulante: 24 Estado e outros entes públicos  424 303,26  422 523,02  268 674,92

24 Contribuições sociais - Correções  Autónomas IGF  118 560,22  63 135,82  63 135,82
Existências: 262+263+267+268 Outros credores 2 012 837,09 2 038 949,41 1 454 189,36

268 Outros credores - Correções  Autónomas IGF- subscrição FAM  245 759,00
36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo    241 744,21    241 744,21    206 826,00    148 281,06 268 Outros credores - Correções  Autónomas IGF  6 393,71  5 185,18  2 828,11
35 Produtos e trabalhos em curso     0,00 10 052 416,98 10 812 357,67 5 500 395,45
34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos     0,00 Acréscimos e diferimentos
33 Produtos acabados e intermédios     0,00 273 Acréscimos de custos 2 239 141,33 2.561.527 2 180 131,07
32 Mercadorias     0,00 274 Proveitos diferidos 11 595 975,80 11.556.658 10 374 092,64

2739 Outros acréscimos de custos - Correções  Autónomas IGF - 114 903,51 - 606 340,26 - 457 962,20
37 Adiantamentos por conta de compras     0,00 13 720 213,62 13 511 843,84 12 096 261,51

Existências - correções autónomas IGF     0,00 Total do passivo 40 310 784,24 45 267 251,22 45 907 932,41

   241 744,21     0,00    241 744,21    206 826,00    148 281,06 Total dos fundos próprios e do passivo 124 790 217,92 126 463 031,88 88 516 940,43
Dívidas de Terceiros  - Médio e longo prazo:     0,00
Dívidas de Terceiros  - Curto prazo:

28 Empréstimos concedidos     0,00
211 Clientes, c/c    693 000,91    693 000,91    604 645,99    694 292,21
212 Contribuintes, c/c    381 905,11    381 905,11    390 713,15    467 726,44

213 Utentes, c/c     0,00

218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa   5 099 887,99   5 026 266,44    73 621,55    65 519,09    146 729,30

251 Devedores pela execução do orçamento     0,00

229 Adiantamentos a fornecedores     0,00
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado     0,00

24 Estado e outros entes públicos    296 591,93    296 591,93    289 366,66    308 536,61 Dívidas a Terceiros MLP (recolher do Balanço) 16 538 153,64 20 943 049,71 28 311 275,45

264 Administração autárquica     0,00 Dívidas a Terceiros CP (recolher do Balanço) 10 052 416,98 10 812 357,67 5 500 395,45

262+263+267+268 Outros devedores    68 662,51    60 498,60    8 163,91    6 682,38    165 874,72 26 590 570,62 31 755 407,38 33 811 670,90
Dívidas de terceiros - correções autónomas IGF

  6 540 048,45   5 086 765,04   1 453 283,41   1 356 927,27   1 783 159,28 Empréstimos de curto e médio/longo prazos (recolher do Balanço) 16 247 187,38 19 359 320,96 22 416 425,14
Títulos negociáveis: Contratos de locação financeira (recolher da linha 13 do mapa "DIV_RECONC")  557 924,04  694 234,78  833 741,70

151 Ações     0,00

152 Obrigações e títulos de participações    48 191,83    48 191,83    48 191,83
153 Títulos de dívida pública     0,00 18 333 395,27 20 975 165,90 24 134 319,56
159 Outros títulos     0,00

18 Outras aplicações de tesouraria     0,00   1 110 787,53 8 257 175,35 10 780 241,48 9 677 351,34

   48 191,83     0,00    48 191,83    48 191,83   1 110 787,53 8 815 099,39 11 474 476,26 10 511 093,04

Depósitos em instituições financeiras e caixa:

12 Depósitos em instituições financeiras   2 524 683,50   2 524 683,50   3 000 382,84    835 232,98
11 Caixa    13 309,73    13 309,73    8 414,10    8 048,78

  2 537 993,23     0,00   2 537 993,23   3 008 796,94    843 281,76 Compras de existências  243 706,45  511 069,61  394 680,19
Acréscimos e diferimentos 62 - Forn. e serv. externos + 63 - Transf. e Subsídios Conc. + 691 - Transf. Capital Conc. 15 015 308,26 14 998 633,39 15 822 944,10

271 Acréscimos de proveitos   16 179 402,10   16 179 402,10   16 624 300,21   13 675 432,95

272 Custos diferidos    306 667,27    306 667,27    282 741,95    326 244,28

  16 486 069,37     0,00   16 486 069,37   16 907 042,16   14 001 677,23 17 506 555,34 18 702 099,05 21 496 329,38

Total de amortizações   29 949 705,11

Total de provisões   5 159 265,04

Total do ativo   159 899 188,07   35 108 970,15   124 790 217,92   126 463 031,88   88 516 940,43 15 259 014,71 15 509 703,00 16 217 624,29Aquisições de bens e serviços e transferências ao longo do ano excluindo em locação financeira

Subtotal (Empréstimos, locação financeira, OT  e cauções e garantias em dinheiro) 

Dívidas a Terceiros totais (excepto empréstimos+locação financeira+OT+Cauções e garantias em dinheiro)

Dívidas a Terceiros totais (excepto empréstimos+OT+Cauções e garantias em dinheiro)

 Aquisição de bens e serviços e transferências ao longo do ano

Aquisições de imobilizado a título oneroso em locação financeira (lançamentos a crédito no ano na conta de Fornecedores de

imobilizado - locação financeira+saldo final da conta de fornecedores de imobilizado relativa a facturas em recepção e conferência

relativa a locação financeira)

2 247 540,63 3 192 396,05   5 278 705,09 

3 192 396,05 5 278 705,09

Aquisições de imobilizado a título oneroso (lançamentos a crédito no ano na conta Fornecedores de imobilizado conta-corrente +

lançamentos a crédito no ano na conta de Fornecedores de imobilizado em locação financeira + saldo final das contas de fornecedores

de imobilizado relativa a facturas em recepção e conferência)

2 247 540,63

Aquisições de bens e serviços e transferências no ano

Saldo de operações de tesouraria - OT (recolher no mapa de O.T.) + Cauções e garantias em dinheiro (caso não estejam incluídas no

mapa de OT, mas estejam reflectidas na contabilidade patrimonial)

Código das contas 

POCAL
2014Código das contas POCALATIVO

2015

 Dívida a terceiros em 31/12

884 153

    0,00     0,00 

2015

921 6101528 284

2013

Anexo 6 - Balanços do triénio 2013/2015 (corrigidos IGF)  e outra informação relevante

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Procedimento

de controlo

OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE PARA A ELABORAÇÃO DOS INDICADORES

Ativo - (Fundos Próprios + Passivo)     0,00 

Subtotal (Dívidas a terceiros totais)

  124 790 217,92   126 463 031,88   88 516 940,43 Total do ativo
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Auditoria ao Município do Barreiro (PAEL)

Un: euro

Montante % Montante % Montante % Montante % Montante % Montante %

Ativo

Imobilizado:

Bens de domínio público   5 458 480,65 6,2%   7 678 983,53 6,1%   8 291 988,00 6,6%   2 220 502,88 41% 6%    613 004,47 8% 37%   2 833 507,35 52% 8%

Imobilizações incorpóreas     0,00 0,0%    2 774,78 0,0%    71 248,32 0,1%    2 774,78 0%    68 473,54 2468% 4%    71 248,32 0%

Imobilizações corpóreas   62 384 021,92 70,5%   92 745 923,37 73,3%   91 152 133,35 73,0%   30 361 901,45 49% 80% -  1 593 790,02 -2% -95%   28 768 111,43 46% 79%

Investimentos financeiros   2 787 251,00 3,1%   4 507 566,00 3,6%   4 507 566,20 3,6%   1 720 315,00 62% 5%     0,20 0% 0%   1 720 315,20 62% 5%

Correções autónomas sem identificação de conta     0,00 0,0%     0,00 0,0%     0,00 0,0%     0,00 0%     0,00 0%     0,00 0%

Circulante:

Existências    148 281,06 0,2%    206 826,00 0,2%    241 744,21 0,2%    58 544,94 39% 0%    34 918,21 17% 2%    93 463,15 63% 0%

Dívidas de Terceiros  - Médio e longo prazo     0,00 0,0%     0,00 0,0%     0,00 0,0%     0,00 0%     0,00 0%     0,00 0%

Dívidas de Terceiros  - Curto prazo   1 783 159,28 2,0%   1 356 927,27 1,1%   1 453 283,41 1,2% -   426 232,01 -24% -1%    96 356,14 7% 6% -   329 875,87 -18% -1%

Títulos negociáveis   1 110 787,53 1,3%    48 191,83 0,0%    48 191,83 0,0% -  1 062 595,70 -96% -3%     0,00 0% 0% -  1 062 595,70 -96% -3%

Depósitos e caixa    843 281,76 1,0%   3 008 796,94 2,4%   2 537 993,23 2,0%   2 165 515,18 257% 6% -   470 803,71 -16% -28%   1 694 711,47 201% 5%

Acréscimos e diferimentos   14 001 677,23 15,8%   16 907 042,16 13,4%   16 486 069,37 13,2%   2 905 364,93 21% 8% -   420 972,79 -2% -25%   2 484 392,14 18% 7%

Total do Ativo   88 516 940,43 100%   126 463 031,88 100%   124 790 217,92 100%   37 946 091,45 43% 100% -  1 672 813,96 -1% -100%   36 273 277,49 41% 100%

Fundos próprios

Património   21 759 066,03 51,1%   35 515 241,83 43,7%   70 681 023,09 83,7%   13 756 175,80 63% 36%   35 165 781,26 99% 1071%   48 921 957,06 225% 117%

Ajustamentos de partes de capital em empresas     0,00 0,0%     0,00 0,0%     0,00 0,0%     0,00 0%     0,00 0%     0,00 0%

Reservas, Subsídios e Doações    850 217,76 2,0%   1 165 847,55 1,4%   1 833 283,99 2,2%    315 629,79 37% 1%    667 436,44 57% 20%    983 066,23 116% 2%

Resultados transitados   13 756 175,80 32,3%   35 165 781,26 43,3%   8 949 298,81 10,6%   21 409 605,46 156% 55% -  26 216 482,45 -75% -798% -  4 806 876,99 -35% -11%

Resultado Líquido do exercício   6 312 595,88 14,8%   9 420 314,54 11,6%   3 241 548,36 3,8%   3 107 718,66 49% 8% -  6 178 766,18 -66% -188% -  3 071 047,52 -49% -7%

Correções nos Resultados transitados/liquidos -   69 047,45 -0,2% -   71 404,52 -0,1% -   225 720,57 -0,3% -   2 357,07 0% -   154 316,05 -5% -   156 673,12 0%

Total dos Fundos Próprios   42 609 008,02 100%   81 195 780,66 100%   84 479 433,68 100%   38 586 772,64 91% 100%   3 283 653,02 4% 100%   41 870 425,66 98% 100%

Passivo

Provisões     0,00 0,0%     0,00 0,0%     0,00 0,0%     0,00 0%     0,00 0%     0,00 0%

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:   28 311 275,45 61,7%   20 943 049,71 46,3%   16 538 153,64 41,0% -  7 368 225,74 -26% -1150% -  4 404 896,07 -21% -89% -  11 773 121,81 -42% -210%

Dívidas a terceiros - Curto prazo   5 500 395,45 12,0%   10 812 357,67 23,9%   10 052 416,98 24,9%   5 311 962,22 97% 829% -   759 940,69 -7% -15%   4 552 021,53 83% 81%

Acréscimos e diferimentos   12 096 261,51 26,3%   13 511 843,84 29,8%   13 720 213,62 34,0%   1 415 582,33 12% 221%    208 369,78 2% 4%   1 623 952,11 13% 29%

Total do Passivo   45 907 932,41 100%   45 267 251,22 100%   40 310 784,24 100% -   640 681,19 -1% -100% -  4 956 466,98 -11% -100% -  5 597 148,17 -12% -100%

Total dos Fundos Próprios e do Passivo    88 516 940,43   126 463 031,88   124 790 217,92   37 946 091,45 43% -  1 672 813,96 -1%   36 273 277,49 41%

    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

Fundos próprios

Passivo total

Passivo Exigível (exclui acréscimos e diferimentos)

Acréscimos e diferimentos

Procedimento de Controlo 

(Total Ativo/Total Fundos Próprios + Passivo)

115%

-15%

Fundos Próprios 102%

-2%

32%36%

196%

-296%

PESO NA VARIAÇÃO DO ATIVO DOS:

Total

Passivo

Acréscimos e diferimentos

PESO NO 

ATIVO DOS:

PESO NA 

VARIAÇÃO TOTAL

68%

4% 12% 4%

Exigível 

(sem acréscimos e diferimentos)
-5% -309% -20%

Anexo 6 - Balanços do triénio 2013/2015 (corrigidos IGF)  e outra informação relevante

2013 / 2014

2013 VARIAÇÃO2014 2015 VARIAÇÃO

(Evolução)

BALANÇOS

CONTAS DOS BALANÇOS

2014 / 2015 2013 / 2015

PESO NA 

VARIAÇÃO TOTAL

VARIAÇÃO
PESO NA 

VARIAÇÃO TOTAL

14% 11% 11%

64%

38% 25% 21%

48%

52%
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Auditoria ao Município do Barreiro (PAEL)

Un: euro

Montante %

Receita - Valores Agregados - PAF - 767 856 98%

Receita - Classificação Económica - PAF -1 506 598 96%

Receita - Valores Agregados - PAF ajustado - -

Receita - Classificação Económica - PAF ajustado - -

Receita - Medidas específicas de otimização - valores totais -1 690 806 90%

Despesa - Valores Agregados - PAF -1 117 830 97%

Despesa - Classificação Económica - PAF -1 117 830 97%

Despesa - Valores Agregados - PAF ajustado -1 363 589 97%

Despesa - Medidas específicas de redução de despesa - valores totais 4 143 902 122%

Aprovado (PAF) face aos valores executados 1 852 649

Ajustado da execução do PAEL face aos valores executados 1 256 917

CP e MLP - Valores agregados - PAF -2 108 074 92%

CP e MLP - Valores agregados - PAF ajustado -3 582 632 87%

Aprovado face aos valores executados - PAF -23 209 637

Ajustado à dívida do FAM -27 388 002

Aprovado face aos valores executados - PAF 14 921 287

Ajustado à dívida do FAM 12 106 511

Saldo para a gerência seguinte - PAF  595 733 147% CUMPRE CUMPRIMENTO

Prazo médio de pagamento - PAF   16 VIOLA INCUMPRIMENTO

EL (valores previstos no PAF/reportados no SIIAL)

Limite da dívida total ( margem disponível por utilizar/reportada no SIIAL)

RELAÇÃO RECEITA/DÍVIDA 

ORÇAMENTAIS

(VALORES AGREGADOS)

CUMPRE

A variação receita / dívida 

(PAF / Valores reais) foi de 2 814 775 euros

CUMPRIMENTO numa perspetiva

substancial, ou seja, com a redução da

despesa a compensar o aumento da

receita face ao PAF.

CUMPRE

Dívida 2 108 074 euros abaixo do previsto no PAF

CUMPRE

Despesas 1 117 830 euros inferiores ao previsto no PAF

CUMPRE

A variação saldo / dívida 

(PAF / Valores reais) foi de 4 178 364 euros

CUMPRE

A variação receita / despesa 

(PAF / Valores reais) foi de 595 733 euros

CUMPRIMENTO numa perspetiva 

autónoma e CUMPRIMENTO numa 

ótica substancial, uma vez que se 

verificou uma relação em termos reais 

com a receita e o saldo orçamental 

positiva, face às projeções do PAF.

Anexo 7 - Controlo do cumprimento dos objetivos do PAF

14 907 268

Diferença

2015

SALDO ORÇAMENTAL E PMP

DESPESA

RELAÇÃO RECEITA/DESPESA 

(VALORES AGREGADOS)

DÍVIDA

RELAÇÃO SALDO /DÍVIDA 

ORÇAMENTAIS

(VALORES AGREGADOS)

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 

VIOLA

Receitas 1 506 598 euros inferiores ao previsto no PAF

RECEITA

Descrição Conclusão parcial e, sendo caso disso, justificação Conclusão Global
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Auditoria ao Município do Barreiro (PAEL) 

Un: euro

No cálculo
Ao longo 

do mês
Total

(2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5)

jan   573 276 - 2 779 650    0    0    0

fev  5 812 303  1 538 286    0    0    0

mar  8 518 169  1 552 848    0    0    0

abr  7 461 392  2 260 491    0    0    0

mai  6 872 546  2 013 629    0    0    0

jun  7 273 308  2 985 570    0    0    0

jul  5 006 063  1 515 172    0    0    0

ago  4 296 482  2 430 741    0    0    0

set  3 306 090  2 562 036    0    0    0

out  2 740 010  2 531 026    0    0    0

nov  4 239 492  1 696 591    0    0    0

dez  4 686 864  1 902 540    0    0    0

   0    0    0

jan  1 292 931   145 688    0    0    0

fev  3 681 768   463 478    0    0    0

mar  9 865 961  2 228 386    0    0    0

abr  9 711 238  1 730 814    0    0    0

mai  7 071 426  3 431 655    0    0    0

jun  5 917 512  3 020 634    0    0    0

jul  4 977 004  2 296 506    0    0    0

ago  4 001 943  1 556 959    0    0    0

set  2 930 716  1 844 722    0    0    0

out  4 013 470  1 375 233    0    0    0

nov  2 988 050   691 105    0    0    0

dez  4 055 484  1 307 859    0    0    0

   0    0    0

MÊS

(1)

Total

FD ajustados 

do impacto dos 

ATFD

COMPROMISSOS LÍQUIDOS  a)

Assumidos

no mês

Assumidos sem FD

20
14

20
15

Total

a) Corresponde à soma algébrica entre os compromissos assumidos no mês (após o cálculo de FD) e eventuais correções

(designadamente, anulações) com impacto nos FD.

Anexo 8 - Compromissos assumidos mensalmente sem FD em 2014/2015
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Auditoria ao Município do Barreiro (PAEL)

2013/2014 2014/2015 2013/2015

Receitas liquidadas - Liquidações anuladas   51 221 750    41 672 670    40 074 605  

Compromissos Assumidos para o Exercício   57 568 471    44 753 646    42 156 032  

Receitas liquidadas - Liquidações anuladas   51 221 750    41 672 670    40 074 605  

Despesas liquidadas no exercício   39 924 605    40 540 496    37 705 830  

Saldo Final Orçamental da Gerência   1 069 916    2 135 378    1 852 649  

Outras dívidas a terceiros originariamente de CP   9 677 351    9 059 926    5 935 797  

Saldo Final Orçamental da Gerência + Direitos, refletidos no balanço, com reduzido ou 

sem risco de cobrança que visam financiar dívida reconhecida na contabilidade ou já 

paga

  1 229 830    2 135 378    1 852 649  

Outras dívidas a terceiros originariamente de CP   9 677 351    9 059 926    5 935 797  

Outras dívidas a terceiros originariamente de CP   9 677 351    9 059 926    5 935 797  

Despesas totais realizadas e faturadas 

(pagas e "outras dívidas a terceiros", exceto a relativa ao FAM, que transitam no CP ou 

MLP)

  60 502 797    49 776 599    44 913 542  

Receita Total Disponível   51 895 362    42 852 051    39 983 573  

Dívida Municipal em sentido lato (excluindo FAM)   32 927 518    29 113 482    23 587 730  

Receita Total Disponível   51 895 362    42 852 051    39 983 573  

Dívida Municipal em sentido lato (incluindo FAM)   32 927 518    30 833 797    25 062 287  

Receita Total Disponível - Passivos Financeiros Cobrados (receita)   41 693 983    42 688 318    39 983 573  

Dívida Municipal em sentido lato (excluindo FAM)   32 927 518    29 113 482    23 587 730  

Receita Total Disponível - Passivos Financeiros Cobrados (receita)   41 693 983    42 688 318    39 983 573  

Dívida Municipal em sentido lato  (incluindo FAM)   32 927 518    30 833 797    25 062 287  

Dívida Municipal em sentido lato (excluindo FAM)   32 927 518    29 113 482    23 587 730  

População    77 212     76 775     77 491  

Dívida Municipal em sentido lato  (incluindo FAM)   32 927 518    30 833 797    25 062 287  

População    77 212     76 775     77 491  

Dívida Municipal em sentido lato (excluindo FAM)   32 927 518    29 113 482    23 587 730  

Receita próprias regulares   34 935 367    39 105 704    36 579 157  

Dívida Municípal em sentido lato  (incluindo FAM)   32 927 518    30 833 797    25 062 287  

Receita próprias regulares   34 935 367    39 105 704    36 579 157  

Dívida financeira de MLP   23 250 167    20 053 556    16 805 111  

Receita próprias regulares   34 935 367    39 105 704    36 579 157  

Outras dívidas a terceiros originariamente de MLP ou CP (exceto FAM)   9 677 351    9 059 926    6 782 618  

Receita próprias regulares   34 935 367    39 105 704    36 579 157  

Outras dívidas a terceiros originariamente de CP   9 677 351    9 059 926    5 935 797  

Receita próprias regulares   34 935 367    39 105 704    36 579 157  

Dívida Municipal em sentido lato (excluindo FAM)   32 927 518    29 113 482    23 587 730  

Receita próprias regulares - 

Despesas regulares, rígidas e vinculadas (pessoal, juros de EMLP e locação financeira e 

algumas aquisições de bens de serviços e transferências correntes) 

  16 558 387    22 705 760    20 709 419  

Dívida Municípal em sentido lato (incluindo FAM)   32 927 518    30 833 797    25 062 287  

Receita próprias regulares - 

Despesas regulares, rígidas e vinculadas (pessoal, juros de EMLP e locação financeira e 

algumas aquisições de bens de serviços e transferências correntes) 

  16 558 387    22 705 760    20 709 419  

Dívida financeira de MLP   23 250 167    20 053 556    16 805 111  

Receita próprias regulares - 

Despesas regulares, rígidas e vinculadas (pessoal, juros de EMLP e locação financeira e 

algumas aquisições de bens de serviços e transferências correntes) 

  16 558 387    22 705 760    20 709 419  

Outras dívidas a terceiros originariamente de MLP ou CP (exceto FAM)   9 677 351    9 059 926    6 782 618  

Receita próprias regulares - 

Despesas regulares, rígidas e vinculadas (pessoal e serviço da dívida de EMLP e locação 

financeira e algumas aquisições de bens de serviços e transferências correntes) 

  13 275 551    19 279 976    17 458 540  

Outras dívidas a terceiros originariamente de CP   9 677 351    9 059 926    5 935 797  

Receita próprias regulares - 

Despesas regulares, rígidas e vinculadas (pessoal e serviço da dívida de EMLP e locação 

financeira e algumas aquisições de bens de serviços e transferências correntes) 

  13 275 551    19 279 976    17 458 540  

Informação orçamental

12A

7A 426 402 323 -25 -78 -103 Permite apurar a dívida "per capita".

8A 11,3 9,5 8,2 -1,85 -1,24 -3,09

3,3 2,8 1,9 -0,54 -0,83

6A *100 126,62% 138,45% 159,54% 11,82 21,09 32,91

-2,38

379 304 -47 -75 -1227

Receita total disponível deduzida da rubrica orçamental "12. Passivos Financeiros - Emprést. contraídos a

médio e longo prazos" /Somatório da dívida financeira (empréstimos e locação financeira) com a dívida

administrativa/comercial (excepto O.T.). 

Anexo 9 - Indicadores do Município

Indicadores  a) 2013 2014 2015

Variação (pontos percentuais)

Observações

Se < 100% significa que a receita liquidada (abatida das liquidações anuladas) não é suficiente para fazer

face às despesas liquidadas, ou seja, espelha a margem de cobertura das obrigações assumidas (faturas

ou equivalente) no exercício pelos respetivos direitos liquidados a terceiros.

6,09

Se < 100% significa que a receita liquidada (abatida das liquidações anuladas) no exercício não é

suficiente para fazer face aos compromissos assumidos, ou seja, espelha a margem de cobertura das

obrigações assumidas (independentemente de se terem concretizado ou não) no exercício pelos

correspondentes direitos liquidados a terceiros.

2 *100 128,30% 102,79% 106,28% -25,50 3,49 -22,01

1 *100 88,98% 93,12%

3 *100 11,06% 23,57% 31,21% 12,51 7,64

4 *100 15,99% 18,20% 13,22% 2,21

3A *100 12,71% 23,57% 31,21% 10,86 7,64

159,54% -18,63 20,56 1,93

4,14 1,95

Receita total disponível / Somatório da dívida financeira (empréstimos e locação financeira) com a dívida

administrativa/comercial (exceto O.T.). 

20,16

Mede o grau de cobertura do saldo final gerência em relação às dívidas a fornecedores e empreiteiros,

que têm sempre a natureza originária de curto prazo, não obstante poderem ter sido consideradas ao

nível do MLP no balanço.

-4,99 -2,78

Receita total disponível / Somatório da dívida financeira (empréstimos e locação financeira) com a dívida

administrativa/comercial (excepto O.T.). 

18,50

Mede o grau de cobertura do saldo final gerência acrescido de direitos, refletidos no balanço, com

reduzido ou sem risco de cobrança que visam financiar dívida reconhecida na contabilidade ou já paga

em relação às dívidas a fornecedores e empreiteiros, que têm sempre a natureza originária de curto

prazo, não obstante poderem ter sido consideradas ao nível do MLP no balanço.

95,06%

Permite apurar a dívida "per capita".

42,89

Receita total disponível deduzida da rubrica orçamental "12. Passivos Financeiros - Emprést. contraídos a

médio e longo prazos" /Somatório da dívida financeira (empréstimos e locação financeira) com a dívida

administrativa/comercial (exceto O.T.). 

22,32 11,91
Receita total disponível / Somatório da dívida financeira (empréstimos e locação financeira) com a dívida

administrativa/comercial (exceto O.T.). 

6 *100 126,62% 146,63% 169,51% 20,00 22,88

5 *100 157,60% 147,19% 169,51% -10,42

5A *100 157,60% 138,98%

426

10

8 11,3 8,9 7,7 -1,20

-1,38

-3,57

5,5

9A

-1,83 -0,64 -2,47

12 16,8

-8,48

9,7 -6,25 -0,86 -7,11

11 23,9 15,4 13,7 -1,72

11A 23,9 16,3 14,5 -7,57 -1,77 -9,34

-4,6713 8,7 5,6 4,1 -3,11 -1,56

Conjunto de indicadores relativos ao período de recuperação da dívida, ou seja, estimativa do número de

meses em que a Autarquia é capaz de pagar as suas dívidas com base num conjunto de receitas próprias

regulares, admitindo alguma estabilidade nas grandezas consideradas.

A dívida municipal em sentido lato corresponde ao somatório da dívida financeira (empréstimos e

locação financeira) com a dívida administrativa/comercial (exceto O.T.).

As receitas próprias regulares resultam da soma das seguintes rubricas: 01 - Impostos directos; 02 -

Impostos indirectos; 04 - Taxas, multas e Outras Penalidades; 05 - Rendimentos da Propriedade;

06.03.01.01 e 10.03.01.01.- Fundo de Equilíbrio Financeiro; 06.03.01.02. - Fundo Social Municipal;

06.03.01.03- Participação no IRS; 07 - Venda de bens e serviços correntes; 08 - Outras receitas correntes.

As despesas regulares, rígidas e vinculadas resultam da soma das despesas com pessoal, do juros dos

EMLP e dos contratos de locação financeira, aquisição de bens e serviços (mercadorias para venda - água

e encargos de cobrança das receitas) e transferências correntes (administração local - freguesias e

instituições sem fins lucrativos) - indicadores 32 e 33 -, acrescidas, no que respeita ao indicador 34, do

valor das amortizações dos contratos de EMLP e de locação financeira, atendendo a que, neste último

caso, a dívida considerada no numerador não contempla aquelas grandezas.

9 8,0 6,2

10,6

-10,20

8,7 5,6 4,7 -3,11 -0,98 -4,09

3,3 2,8 2,2 -0,54 -0,56 -1,10
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Auditoria ao Município do Barreiro (PAEL)

2013/2014 2014/2015 2013/2015

Ativo Circulante   3 885 510   4 620 742   4 281 213 

Passivo Circulante   5 500 395   10 812 358   10 052 417 

Ativo circulante - existências   3 737 229   4 413 916   4 039 468 

Passivo Circulante   5 500 395   10 812 358   10 052 417 

Disponiblidades    843 282   3 008 797   2 537 993 

Passivo Circulante   5 500 395   10 812 358   10 052 417 

Dívida a terceiros em 31/12 

(exceto dívida do FAM+Empréstimos+locação financeira+OT+Cauç. e gar. de fornec. 

em dinheiro)

  9 677 351   10 534 482   6 782 618 

Aquisição de Bens e Serviços (exceto em locação financeira)/Transferências e 

subsídios no ano
  16 217 624   15 509 703   15 259 015 

Dívida a terceiros em 31/12 

(exceto dívida do FAM+Empréstimos+OT+Cauç. e gar. de fornec. em dinheiro)
  10 511 093   9 754 161   7 340 542 

Aquisição de Bens e Serviços/Transferências e subsídios no ano   21 496 329   18 702 099   17 506 555 

Dívida a fornecedores de imobilizado em 31/12   1 507 561   1 157 465   1 138 626 

Aquisição de Imobilizado no ano   5 278 705   3 192 396   2 247 541 

132 185 28 53 81 Este indicador evidencia o número de dias que, em média, se demora para pagar as dívidas a fornecedores de imobilizado.6 Prazo médio de pagamento de imobilizado x 365 104

Este indicador evidencia o número de dias que, em média, se demora para pagar as dívidas a terceiros resultantes da execução

orçamental (ou seja, excluindo OT e cauções prestadas em dinheiro). No numerador deste indicador não incluímos, também, o stock da

dívida de empréstimos, locação financeira e do FAM. Se possível, do denominador deverá ser excluído o valor das aquisições do ano

efectuado em locação financeira.

5
Prazo médio de pagamento 

(incluindo aquisições em leasing) 
x 365 178 190 153 12 -37 -25 Este indicador é idêntico ao anterior, mas inclui, quer no numerador, quer no denominador, os montantes relativos à locação financeira.

248 162 30 -86 -564 Prazo médio de pagamento x 365 218

-0,64 -27,76

É idêntico ao anterior, mas não considera, no numerador, as existências (admite que as existências não serâo suscetíveis de serem

transformadas rapidamente em dinheiro). Mede a capacidade das disponibilidades e dos créditos de curto prazo cobrirem as dívidas de

curto prazo. Deve estar compreendido entre 90% e 110% 

3 Liquidez imediata 15,33% 27,83% 25,25% 12,50 -2,58 9,92
É idêntico ao anterior, mas considerando, no numerador, apenas o valor das disponibilidades. Mede o grau em que os débitos de curto

prazo estão cobertos pelas disponibilidades. Deve ser > 90%

-27,90 -0,15 -28,05

O presente indicador mede o grau em que os débitos de curto prazo estão cobertos pelo ativo circulante, ou seja, mede a capacidade da

entidade para fazer face aos débitos ou compromissos a curto prazo utilizando os montantes de disponibilidades, clientes, contribuintes

e utentes e existências (Nota: não inclui, em ambos os casos, os montantes relativos a acréscimos e diferimentos).

Deve ser superior a 100% - situação em que se verifica um equilíbrio financeiro mínimo. Se for inferior a 100% mostra a impossibilidade

da entidade de cumprir os pagamentos referentes a débitos a liquidar no curto prazo (um ano). Quanto maior for o resultado do

indicador, maior a certeza de que os débitos a curto prazo podem ser pagos nos prazos adequados.

2 Liquidez reduzida 67,94% 40,82% 40,18% -27,12

1
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Liquidez geral 70,64% 42,74% 42,59%

Anexo 9 - Indicadores do Município

Indicadores 2013 2014 2015

Variação (pontos percentuais)

Observações

Informação patrimonial
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Auditoria ao Município do Barreiro (PAEL)

Ref. Conclusão
Ponto do 

relatório
Recomendação

1

O MB recorreu a três operações de consolidação e/ou recuperação financeiras ( PPTH, PREDE e

PAEL ), tendo obtido, através de EMLP, um financiamento total de 8,  M€ , e transformado, através

destas operações, um elevado montante de dívidas administrativas e/ou comerciais originariamente

de CP em dívida financeira de médio e longo prazo ( MLP ), onerando os orçamentos de exercícios

futuros, face ao exigível cumprimento do serviço da dívida. 

2.2.4.

Cumprimento, no futuro, em termos substanciais e não apenas formais, do princípio do equilíbrio

orçamental, de modo a evitar que se repita o recurso a mecanismos de recuperação financeira e a

utilização excecional de receitas de capital no pagamento de despesas correntes.

2
Foi divulgado, no sítio oficial da internet , o pedido de adesão ao Programa, o contrato celebrado

com o Estado e o respetivo PAF, conforme disposto no art. 13º da Lei n.º 43/2012, de 28/8. 
2.3.1. Não aplicável

3
O empréstimo contraído pelo MB ao abrigo do PAEL ( sem período de carência ) tem sido amortizado

de acordo com o previsto no respetivo plano de pagamentos.
2.3.1. Não aplicável

4
No período entre setembro de 2012 e dezembro de 2015, o MB não aumentou os PA, pelo que se

encontra afastada, nos termos legais, a aplicação de multas.
2.3.3.6. Não aplicável

5

A Autarquia tem cumprido as obrigações de prestação periódica de informação à DGAL para efeitos

de controlo e acompanhamento do PAEL, e os dados refletiam, com fiabilidade, a sua situação nesta

matéria.

2.3.3.8. Não aplicável

6

No triénio 2013/2015, diminuiu o grau de dependência do passivo exigível para financiamento do

ativo ( de 38% para 21% ) e aumentou o correspondente peso dos fundos próprios ( de 48% para

68% ).

2.4.1. Não aplicável

7

O grau de execução orçamental da receita total disponível aumentou de 84% para 87% tendo

persistido, ainda, um ligeiro empolamento da previsão das receitas orçamentais em 2013/2015, que

contraria o objetivo visado pelas regras previsionais consagradas no POCAL.

2.4.2.1.

8

O MB criou, de forma artificial, ao nível da execução orçamental, a possibilidade de realização e/ou

existência de um montante relevante de despesa sem que existissem meios monetários disponíveis

para efetuar o seu pagamento ( 2015: 6,  M€ ), potenciando, assim, uma gestão orçamental menos

equilibrada.

2.4.2.3.

O MB respeitou o princípio do equilíbrio orçamental em sentido substancial, atendendo à execução

autónoma do ano, tendo violado por uma margem mínima no que respeita à execução global.

Deste modo, em 2013/2015 a globalidade da receita municipal foi quase suficiente para cobrir

integralmente o montante das despesas faturadas ou equivalentes ( pagas e não pagas ). 

10

Persistiu, entre 2013/2015, uma reduzida margem de manobra ao nível das despesas orçamentais,

face apenas a um conjunto de despesas certas, repetíveis e inflexíveis, não dispondo o MB de pouca

margem de manobra para fazer face às demais despesas municipais que, à partida, não se

e co t ava  já   vi culadas  .

2.4.2.6.
Ponderação de medidas que possam contribuir para uma redução, relevante e estrutural, das

despesas municipais que apresentam uma elevada rigidez.

11
O MB cumpriu a obrigação de prestação periódica de informação prevista na Lei dos Compromissos e

Pagamentos em Atraso à DGAL, ainda que em alguns meses já depois do prazo legalmente definido.
2.4.3.

Cumprimento integral e sistemático do regime legal consagrado na Lei dos Compromissos e dos

Pagamentos em Atraso ( LCPA ).

12

Os valores globais das receitas e das despesas considerados no reporte dos FD de dezembro de 2014

e dezembro de 2015, eram consistentes com os valores finais resultantes da respetiva execução

orçamental.

2.4.3. Não aplicável

13

Para efeitos do follow-up das recomendações produzidas na intervenção enquadrada no Projeto

 Co t olo do Endividamento e da Situação Financeira da Administração Local Autá uica  ,
reportada ao triénio 2009/2011 ( Relatório n.º 2265/2013 ), salientamos a melhoria evidenciada no

triénio 2013/2015, tendente ao cumprimento das recomendações produzidas.

Tal é evidenciado pela diminuição significativa do risco ao nível da execução orçamental e pela

redução substancial da dívida municipal. 

Não obstante, foram ainda verificadas limitações ao nível da realização/existência de despesas, que

se situam acima da efetiva capacidade financeira da autarquia para fazer face, atempadamente, aos

compromissos assumidos com "outras dívidas de terceiros", conforme se demonstra pelos

sistemáticos e relevantes saldos reais negativos de operações orçamentais.

2.2., 2.4.2.1., 

2.4.2.6., 2.4.4.1. e 

2.4.4.2.

Cumprimento integral das recomendações produzidas na intervenção enquadrada no Projeto

 Co t olo do Endividamento e da Situação Financeira da Administração Local Autá uica  ,
reportada ao triénio 2009/2011 ( Relatório n.º 2265/2013 ).

Utilização, de forma sistemática e para a generalidade das situações, das contas relativas a

compromissos de exercícios futuros;

Elaboração de orçamentos rigorosos e prudentes, especialmente ao nível da receita prevista,

visando uma gestão orçamental equilibrada e sustentável;

Restabelecimento do equilíbrio financeiro da Autarquia, designadamente, numa perspetiva de CP,

através da adoção de medidas concretas que diminuam a despesa e a dívida municipal dessa

natureza;

Realização, previamente à promoção de novos investimentos, de uma análise de custo-benefício e

de sustentabilidade, tendo em conta a dimensão intergeracional das decisões político-financeiras;

9

Anexo 10 - Síntese das conclusões e recomendações complementares

Elaboração rigorosa dos orçamentos de receita:

a)     Fundamentando, de forma adequada, todas as rubricas previstas, independentemente de

estarem ou não sujeitas no POCAL a regra previsional ( e, em especial, nos casos em que o valor a

orçamentar traduza uma evolução atípica – crescimento – da receita face ao seu histórico de

cobrança efetiva );

b)      Considerando apenas as que apresentem um elevado grau de probabilidade em termos de

cobrança efetiva.

Execução prudente do orçamento de despesa, com base na cobrança efetiva das receitas e não

apenas na sua previsão orçamental, de modo a garantir um efetivo equilíbrio orçamental e, assim, o

pagamento atempado dos compromissos assumidos.

2.4.2.5.

1/1



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
CONTROLO DO PROGRAMA  

DE APOIO À ECONOMIA LOCAL 
  
 

MUNICÍPIO DO BARREIRO 
 

 

 

ANEXO 11 
  

 
 

Contraditório institucional – Resposta da entidade auditada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proc. n.º 2016/240/A3/506          

 

 

 

D
E

 C
O

N
T

R
O

L
O

 E
ST

R
A

T
É

G
IC

O
 D

A
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
Ç

Ã
O

 F
IN

A
N

C
E

IR
A

 D
O

 E
ST

A
D

O
 



Município do Barreiro 

Relatório de Auditoria IGF – Controlo ao Programa de Apoio à Economia Local – Exercício de contraditório 

 

1 

Auditoria ao Município do Barreiro 

Controlo do Programa de Apoio à Economia Local 

Exercício de contraditório 

 

Tendo este Município recebido o projeto de relatório à Auditoria realizada pela Inspeção Geral 

de Fi a ças efe e te ao Co t olo das o igações e o jetivos esulta tes da adesão ao 
Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) , vi os po  este eio exe e  o di eito ao 
contraditório nos termos do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de julho e n.º 2 do 

art.º 19.º do Despacho n.º 6837/2010 de 5 de abril. 

  



Município do Barreiro 

Relatório de Auditoria IGF – Controlo ao Programa de Apoio à Economia Local – Exercício de contraditório 

 

2 

 

Introdução 

 

Conforme descrito no Programa de Ajustamento Financeiro que acompanhou a candidatura ao 

PAEL, o Município do Barreiro, apenas avançou para este programa, após ter tomado uma 

série de medidas que visavam e conseguiram alcançar o equilíbrio orçamental. 

Após o alcançar deste equilíbrio, tornava-se necessário fazer face a uma dívida acumulada que 

só com base nos recursos próprios do Município levaria alguns anos a ser regularizada. 

Com o PAEL, pretendemos, liquidar esta dívida e, com base nisso, reduzir drasticamente o 

nosso prazo médio de pagamentos a fornecedores, adquirindo a confiança destes e, caminhar 

no objetivo da inexistência de pagamentos em atraso, com base no conceito da Lei dos 

compromissos e dos pagamentos em atraso (LCPA). 

Podemos, hoje, afirmar, que os objetivos fundamentais foram atingidos. 

O relatório apresentado, refere a situação do período analisado. Se esta análise continuasse 

para períodos anos seguintes, verificar-se-ia que a tendência vai no sentido da consolidação 

positiva da situação financeira do Município do Barreiro. 

O presente relatório, vem demonstrar, apesar de alguns reparos que mais à frente tentaremos 

justificar, isso mesmo, prova que estamos no caminho certo. 

Entendemos que, o relatório aqui apresentado, reflete uma análise real à situação financeira 

do Município do Barreiro. 
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Análise aos resultados apurados 

Síntese das correções efetuadas aos balanços  

Os documentos alvo de apuramento em sede de reconciliação de saldos, encontram-se 

devidamente registados e liquidados com exceção da ADSE, pelos motivos explicados em sede 

de auditoria e para os quais estamos a procurar encontrar uma solução. 

Como se pode facilmente constatar, retirando a ADSE, os documentos alvo de reconciliação 

apresentam uma baixa expressão face ao total. 

Relativamente aos documentos apurados pelo Revisor Oficial de Contas (ROC) e que foram 

registados na conta 2739, os mesmos apresentam uma evolução muito positiva de 2014 para 

201 , f uto de u  t a alho uito ais uidado dos egistos o ta ilísti os, passa do de € 
. ,  e   pa a € . ,  e  .  

No entanto, apesar de estarem na conta 2739, os mesmos encontram-se devidamente 

refletidos no balanço pelo que, o total do passivo não sofrerá alterações. 

Para 2016, estamos a desenvolver todos os esforços no sentido deste montante atingir pouca 

expressão. 

O Fundo de Apoio Municipal (FAM) foi registado no ano do pagamento da 1.ª tranche (2015), 

estando devidamente refletido o seu valor quer no ativo quer no passivo. 

 

Compromissos futuros 

No ano de 2015, estavam registados compromissos plurianuais para 20  o o ta te de € 
5.211.010,16, correspondendo a um valor significativo de compromissos já assumidos, apesar 

de considerarmos, que outros poderiam constar.  

“e o pa a os este valo  o  o egistado e   € . , , ota-se uma evolução 

muito positiva.  

E  , o valo  egistado foi de € . . ,   e  , de € . . , . 

Em 2016, com a continuidade do registo destes compromissos, atingiu-se um rigor e uma 

maior fiabilidade de informação a este nível. 

Com estes registos, foi possível construir o orçamento para 2017, identificando, 

primeiramente, quais os compromissos já assumidos e que, deveriam, obrigatoriamente, 

refletir-se neste documento. 

Para uma melhor ilustração desta informação, anexamos listagem dos compromissos futuros 

já assumidos e registados em 2016 (Anexo 1). 
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Empréstimo PAEL 

Devido à sazonalidade das receitas do Município, existe um diferencial entre a data de 

recebimento da receita, nomeadamente do IMI, e o pagamento da amortização e juros do 

PAEL, pelo que, em Maio de 2016, foi solicitado à Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) 

uma autorização para que a liquidação de dia 15 desse mês, fosse efetuada após o 

recebimento do IMI o que veio a ocorrer 3 dias após o prazo previsto, não tendo ocorrido 

qualquer penalização por esse atraso. 

Relativamente à amortização antecipada do empréstimo, já foi obtido o visto do Tribunal de 

Contas relativamente ao empréstimo contratado para esse efeito pelo que, ainda durante o 

ano de 2016 será amortizado junto da DGTF o capital em dívida referente ao PAEL. 

 

PAF – Plano de Ajustamento Financeiro 

Controlo dos objetivos / medidas e outras obrigações do PAF 

 

O Município do Barreiro, elaborou o Plano de ajustamento financeiro (PAF) que acompanhou a 

candidatura ao PAEL em 2012. A realidade que serviu de base a este plano, não é estanque, 

ocorrendo variáveis imprevistas e impossíveis de controlar. 

No entanto, fruto de um acompanhamento incisivo, de um maior conhecimento da realidade, 

de uma permanente atuação sobre eventuais desvios, tem sido possível manter o equilíbrio 

orçamental do Município do Barreiro e, consequentemente, melhorar todas as variáveis que 

dele advém, nomeadamente, a redução permanente da divida. 

De uma forma geral, podemos afirmar que o PAF tem vindo a ser cumprido.  

A uma diminuição da receita, tem correspondido uma diminuição, ainda maior da despesa.  

O prazo médio de pagamentos a fornecedores tem vindo a reduzir, assim como, não existem 

pagamentos em atraso. 

Temos consciência que o PAF é constituído por medidas quer do lado da receita quer do lado 

da despesa. 

Algumas delas, dependem de fatores externos ao Município, praticamente impossíveis de 

controlar, o FAM é um exemplo claro de um desses fatores. 

De seguida, procuraremos justificar os desvios ocorridos nas diferentes medidas do PAF. 
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Otimização da receita 

 

Otimização e racionalização das taxas 

Quando o PAF foi elaborado, existiam perspetivas de investimentos privados para o concelho 

que, fruto da conjuntura, acabaram por não se concretizar.  

Estes investimentos, com forte impacto ao nível dos impostos indiretos, vieram provocar uma 

não concretização total do valor previsto na elaboração do PAF. 

Uma vez que, esta medida está fortemente ligada a investimentos externos, a não 

concretização destes, fará com que os valores previstos possam não ser alcançados. 

Em alternativa à liquidação das taxas, têm sido concretizados alguns investimentos por parte 

de investidores privados que se traduzem na melhoria no espaço público e nas acessibilidades, 

valorizando estes o ativo do Município. 

Apesar da conjuntura, o Município do Barreiro, tem desenvolvido esforços significativos na 

procura de novos investimentos para o desenvolvimento do concelho e que, possam, 

igualmente, originar um maior incremento de receita por via das taxas a liquidar. 

 

Aperfeiçoamento dos processos e de controlo sobre os factos suscetíveis de gerarem a 

cobrança de taxas e preços municipais, coimas e processos de execução fiscal 

Ao longo destes anos, o Município do Barreiro tem dedicado uma especial atenção na 

recuperação das dívidas dos seus clientes e utentes, através da melhoria dos processos de 

cobrança por via das execuções fiscais. 

Estas dívidas, podendo atingir um número de processos consideráveis, são, de forma 

individual, constituídas por montantes significativamente baixos, com exceção dos processos 

que se encontram a aguardar resolução em tribunal derivados dos operadores de gás e 

telecomunicações. 

Os anos de maior cobrança, deveu-se, essencialmente, ao transitar em julgado de alguns 

destes processos, nomeadamente, da Setgás.  

Neste momento, não existem mais processos desta operadora em tribunal pelo que, valores 

significativos de cobrança por via de execução fiscal, não serão fáceis de atingir. 

Para colmatar este efeito, procurou-se desenvolver novas formas de cobrança, 

nomeadamente, através do contacto direto com os devedores na perspetiva de se encontrar 

planos de pagamentos adequados às possibilidades de cada um, individualmente. Muitos 

foram conseguidos, no entanto, estes processos só serão considerados como concluídos no 

após o pagamento da última prestação pelo que, até lá, continuarão em aberto no sistema. 
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De igual forma e, quando não é possível cobrar os montantes em dívida através de outra 

forma, foi desenvolvido um processo de penhoras de contas bancárias, sempre que existam 

saldos para o efeito (segundo informação do Banco de Portugal), processo que tem produzido 

alguns resultados. 

Esgotadas as soluções anteriores, tem o Município do Barreiro, procurado identificar bens de 

alguns dos seus devedores, junto da Autoridade Tributária, que possam, de certa forma, 

compensar a dívida existente. 

Temos consciência que este é um processo que não se afigura fácil, que os valores a cobrar já 

não atingirão montantes anteriormente cobrados mas que, iremos continuar este caminho de 

melhoria e alargamento dos processos de cobrança com o objetivo de reduzir as situações de 

prescrição de dívidas. 

 

Rentabilização do património municipal 

Também aqui, na construção do PAF as expetativas eram elevadas uma vez que, existiam 

alguns espaços a concessionar e outros com possibilidades de aumento das rendas em novos 

concursos. 

No entanto, a realidade foi diferente do que tinha sido previsto.  

Resultado da conjuntura, os concursos, nomeadamente para os mercados, não atingiram a 

procura expectável pelo que, diversos espaços ficaram por concessionar. 

De igual forma, alguns dos espaços concessionados, foram alvo de desistência por parte dos 

concessionários por dificuldades de pagamento das rendas. 

Estas situações, provocaram que os valores previstos em sede de elaboração do PAF, não 

fossem atingidos. 

Este é mais um desafio que procuraremos ultrapassar, uma vez que, continuaremos a 

desenvolver contactos para um aumento das concessões existentes.  

 

Redução e racionalização da despesa 

 

Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com atividades que tenham 

impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais 

Nesta medida, em sede de PAF, foi considerado os valores de contratos a rubricar em cada ano 

pelo Município do Barreiro. 

Alguns destes contratos, têm duração superior a um ano, pelo que, foi considerado neste 

registo, o seu valor global e não o correspondente apenas ao ano económico em análise. 
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Esta situação, certamente que, desvirtua o seu valor na medida em análise. 

No entanto, o mais importante a destacar é que, o Município tem conduzido a sua atividade 

em função das respostas que tem que dar às necessidades da sua população sem colocar em 

causa o seu equilíbrio financeiro. 

Neste período, foram rubricados contratos que não estavam previstos, alguns com valores 

consideráveis, como o fornecimento das refeições escolares (como exemplo). 

 

Racionalização dos recursos humanos, poupança com horas extraordinárias e ajudas de 

custo 

Ao longo dos últimos anos, por via das imposições em sede de orçamento de estado, o 

Município do Barreiro, tem vindo a perder um número significativo de trabalhadores com 

fortes impactos ao nível do desenvolvimento das suas competências e na capacidade de 

resposta às múltiplas solicitações. 

Muitas vezes, o recurso a trabalho extraordinário, é uma necessidade como forma de 

responder a esta dura realidade. 

De igual forma, o aumento das contribuições sociais, também contribuiu para o desvio 

ocorrido. 

 

Racionalização e controlo sobre os processos aquisitivos de bens e serviços 

Esta edida, visava o o t olo dos ajustes di etos i fe io es a € . , . 

No entanto, por via da redução de trabalhadores, pela necessidade de se cumprir com as 

atribuições e competências do Município, houve a necessidade de se adquirir bens e serviços 

acima do valor previsto em sede de PAF. 

 

Dívida global e apreciação da situação financeira 

Como se pode comprovar, gradualmente, o Município do Barreiro tem vindo a melhorar a sua 

capacidade de fazer face aos seus compromissos de curto prazo, melhorando de 2013 para 

, a sua apa idade e  € . .  valo  egativo de € . .  e   pa a u  valo  
egativo de € . .  e  . 

Para 2016 e tendo em consideração o volume de pagamentos que temos vindo a efetuar, 

prevemos que este diferencial se torne mais reduzido. 

Os juros de mora liquidados em 2015, devem-se, em grande parte, a valores imputados pelas 

Águas de Lisboa e Vale do Tejo pelo atraso na liquidação das suas faturas e pelos juros do 

acordo de liquidação celebrado com a Simarsul. 
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Para diminuir este montante, em outubro de 2016, o Município do Barreiro, liquidou toda a 

dívida com as Águas de Lisboa e Vale do Tejo, ficando apenas por liquidar as prestações em 

falta referentes ao acordo com a Simarsul. 

Com esta liquidação, haverá, uma diminuição considerável do montante imputado de juros de 

mora, permitindo uma maior libertação de verbas para liquidação de dívida normal a 

fornecedores. 

Também o fim do acordo com a Amarsul no final de 2016, permitirá uma libertação de verbas 

que será canalizada para pagamento da restante dívida de curto prazo. 

Outro dado a ter em consideração é o facto do Município do Barreiro prever terminar o ano de 

2016 com o mês de outubro desse ano completamente liquidado (a fornecedores). 

Esta situação a ocorrer, faz com que não só não existam pagamentos em atraso como, exista 

uma redução substancial quer do montante em dívida quer do prazo médio de pagamentos a 

fornecedores. 

É neste cenário que estamos a trabalhar é esta realidade que estamos convictos que iremos 

atingir, situação que, a acontecer, não tem precedentes nos últimos 16 anos de gestão do 

Município do Barreiro. 

 

Elaboração e disponibilização à Assembleia Municipal de relatórios trimestrais com vista à 

monitorização da execução do PAEL 

Foram apresentados à Assembleia Municipal do Barreiro, relatórios trimestrais de execução do 

PAEL com vista à sua monitorização por este órgão deliberativo. 

Por lapso, não foram disponibilizados a esta auditoria estes relatórios, o que, aproveitamos a 

oportunidade para o fazer. 

Assim, no anexo 2, seguem relatórios elaborados em 2014, 2015 e 2016 e que foram parte 

integrante da informação escrita do Sr. Presidente a este órgão. 

Uma vez que os relatórios trimestrais apresentavam valores, muitas vezes, abaixo das 

estimativas constantes do PAF, visto que eram trimestrais e apenas no final de cada exercício 

era possível retirar conclusões definitivas, a partir de 2015, optou-se por dar informação sobre 

o cumprimento das principais premissas do PAEL, redução da dívida e não existência de 

pagamentos em atraso.  

Neste momento, já foi, novamente, disponibilizado relatório mais detalhado da execução do 

PAEL. 
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Controlo interno, procedimentos contabilísticos e Plano Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas (PGRCIC) 

A norma de controlo interno, está, neste momento, em fase de revisão, estimando-se como 

limite à sua conclusão o 1.º trimestre de 2017. 

Esta revisão, adequada à nova estrutura municipal, vai de encontro às exigências atuais de 

rigor e controlo que pretendemos manter e que a própria legislação o exige. 

A diferença de saldos de operações de tesouraria, deve-se, principalmente, à inclusão nestas 

contas ao nível de balanço, de montantes já existentes mas que figuram esta realidade, 

nomeadamente verbas respeitantes às Augi´s. 

De igual forma, algumas das diferenças, já vêm desde o balanço inicial e prende-se com a 

tipologia de contas e da sua correspondência entre a contabilidade patrimonial e orçamental. 

Temos procurado, junto da AIRC, encontrar mecanismos de resolução desta situação, a qual 

não se tem figurado como fácil. 

No entanto, continuaremos esta procura de solução e, esperamos que na passagem para o 

SNC –AP, seja possível esta regularização. 

Em relação ao PGRCIC, estão neste momento a ser implementados procedimentos com vista à 

verificação do cumprimento das medidas e, simultaneamente, está a ser preparada a revisão 

do plano atual. 
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Conclusão 

Apesar do desvio ocorrido em algumas das medidas do PAF, este relatório vem comprovar o 

que temos vindo a afirmar ao longo destes últimos anos: 

Uma redução sistemática da dívida global do Município do Barreiro; 

Uma valorização do ativo municipal e do capital próprio; 

Uma redução do passivo municipal; 

Um aumento do saldo da gerência;  

A redução do prazo médio de pagamentos a fornecedores; 

O cumprimento da regra do equilíbrio orçamental; 

Não foram assumidos compromissos sem a existência de fundos disponíveis; 

Inexistência de pagamentos em atraso. 

Estas conclusões, vêm demonstrar que o caminho que estamos a seguir é o mais correto e 

conduzirá a um equilíbrio duradouro da situação financeira do Município do Barreiro. 

Temos consciência que nem tudo é perfeito, que existem ainda lacunas que temos que 

solucionar mas, estamos convictos do trabalho que temos desenvolvido e que esse, será o 

correto para colmatar as falhas que ainda existam. 

Como já mencionado, temos vindo a reduzir (em 2016 face a 2015) a dívida global do 

Município do Barreiro, estimamos fechar 2016 com a liquidação de todas as faturas datadas de 

outubro desse ano e, estamos muito expectantes com o resultado do prazo médio de 

pagamentos a fornecedores, por via do efeito destes pagamentos. 

Conseguimos, por via de empréstimo bancário, amortizar antecipadamente o PAEL, levando a 

uma redução de juros acumulados na o de  dos € . . 

Temos feito uma gestão cuidada, orientada para o serviço público, com resultados muito 

satisfatórios ao nível do equilíbrio orçamental. 

Continuaremos a procurar rentabilizar os custos de funcionamento, por via da renegociação de 

contratos e da maior capacidade de negociação dos preços por via da redução do prazo de 

pagamento. 

Estamos convictos da redução dos juros de mora para valores muito abaixo dos atuais e, de 

igual forma, por via do fim de alguns acordos de pagamento, conseguir uma maior libertação 

de verbas para liquidação de dívida de curto prazo. 

Continuaremos a construir orçamentos equilibrados no qual, os investimentos apresentam 

financiamento assegurado e, sobre o qual, iremos continuar a monitorizar a sua execução de 

modo a não provocar desequilíbrios orçamentais, mantendo este caminho de rigor que tem 

produzido resultados muito positivos. 





Município do Barreiro
Posição dos Compromissos para anos seguintes para o ano de 2016

Data Cl. OrçamentoDocumento PPI/AMR Ano + 1 Ano + 2 Ano + 3 OutrosServ. Req.
16-01-2013 0401CONTR.: SIMARSUL/2013 020220    422.302,74 424.333,04[51] Secretaria Departamental  (DAR)

28-04-2014 0202REQ. EXT.: 612/2014 020212    08 001 2016/18 0 41.605,34[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

28-04-2014 0203REQ. EXT.: 613/2014 01030901  08 001 2016/19 0 33.435,04[K4] Divisão de Recursos Humanos

24-10-2014 0601REQ. EXT.: 1306/2014 020214    03 001 2007/20 6 6.150,00 6.150,00[O1] Centro de Educação Ambiental

04-02-2015 0601REQ. EXT.: 107/2015 020220    03 009 2015/5 0 1.045,50 1.045,50 1.045,50[O1] Centro de Educação Ambiental

04-02-2015 0601REQ. EXT.: 108/2015 020220    03 009 2015/5 0 4.981,50 4.981,50[O1] Centro de Educação Ambiental

06-02-2015 0304REQ. EXT.: 191/2015 02010202  913,16 76,10[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

11-02-2015 0304REQ. EXT.: 213/2015 02010201  40.679,22 3.389,94[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

18-02-2015 0111REQ. EXT.: 239/2015 070108    01 004 2007/11 2 16.605,00[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

09-03-2015 0502REQ. EXT.: 327/2015 020109    06 005 2007/96 7 14.735,40[N3] Divisão de Promoção Cultural

19-03-2015 0204REQ. EXT.: 379/2015 020214    6.150,00[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

30-03-2015 0111REQ. EXT.: 430/2015 070108    01 004 2007/11 2 3.542,40[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

07-04-2015 0502REQ. EXT.: 448/2015 020220    06 005 2007/96 8 12.927,30 2.154,55[N3] Divisão de Promoção Cultural

06-05-2015 0304REQ. EXT.: 594/2015 020220    83.578,50 34.824,37[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

27-05-2015 0202CONTR.: FAM/2015 090802    08 005 2015/21 0 245.759,00 245.759,00 737.279,20[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

02-06-2015 0202REQ. EXT.: 748/2015 020214    3.997,50[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

19-06-2015 0203REQ. EXT.: 856/2015 020222    15.000,00 8.750,00[K4] Divisão de Recursos Humanos

01-07-2015 0202REQ. EXT.: 922/2015 020219    3.081,59 3.081,59 4.622,39[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

15-07-2015 0202REQ. EXT.: 1017/2015 020219    8.147,52 5.431,68[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

19-08-2015 0401PP: 226/2015 020220    4.300,00[L4] Div Gestão e Regeneração Urbana

20-08-2015 0202REQ. EXT.: 1125/2015 020218    15.616,08 10.410,72[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

20-08-2015 0202REQ. EXT.: 1126/2015 020218    8.929,80 5.953,20[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

02-09-2015 0502REQ. EXT.: 1183/2015 020220    06 005 2007/96 3 58.945,40[N3] Divisão de Promoção Cultural

11-11-2015 0111REQ. EXT.: 1435/2015 020203    4.715,00 3.536,25[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

22-01-2016 0304REQ. EXT.: 104/2016 020220    24.796,80[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

28-01-2016 0601REQ. EXT.: 157/2016 020220    28.499,93[O1] Centro de Educação Ambiental

01-02-2016 0205REQ. EXT.: 161/2016 020214    35.055,00[K1] Depart Gestão e Administração Geral

05-02-2016 0402REQ. EXT.: 200/2016 020214    36.043,92[M3] Divisão de Águas e Saneamento

22-02-2016 0304REQ. EXT.: 298/2016 020220    23.616,00 23.626,00 1.968,00[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

25-02-2016 0304DEL.: 295A/1/2016/2016 030305    1.698,14 641,92 5,26[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

25-02-2016 0304DEL.: 295A/15/2016/2016 070205    08 005 2007/139 14 75.558,95 76.615,18 9.258,18[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

26-02-2016 0304DEL.: 296A/1/2016/2016 030307    1.415,89 881,61 339,94 3,67[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

26-02-2016 0304DEL.: 296A/15/2016/2016 070207    08 005 2007/139 8 38.218,85 38.753,13 39.294,80 6.287,64[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun
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Data Cl. OrçamentoDocumento PPI/AMR Ano + 1 Ano + 2 Ano + 3 OutrosServ. Req.
07-03-2016 0111REQ. EXT.: 363/2016 020203    23.493,00 23.493,00[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

07-03-2016 0111REQ. EXT.: 364/2016 020203    5.662,31 5.662,31[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

07-03-2016 0111REQ. EXT.: 365/2016 070108    01 004 2007/11 3 6.063,90 6.063,90[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

18-03-2016 0203REQ. EXT.: 461/2016 020222    23.000,04 23.000,04 5.750,01[K4] Divisão de Recursos Humanos

31-03-2016 0111REQ. EXT.: 505/2016 070108    01 004 2007/11 3 8.815,09 8.815,09[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

19-04-2016 0103CONTR.: Juros PAEL/2016 03010302  08 005 2007/140 4 141.908,48 128.063,74 114.219,02 100.374,29[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

19-04-2016 0103CONTR.: PAEL-Amort/2016 10060301  08 005 2007/140 1 728.669,98 728.669,98 728.669,98 728.669,98[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

28-04-2016 0103CONTR.: EMP BPI/2016 03010302  08 005 2007/140 4 3.900,00 3.791,14 3.352,88 2.908,90[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

28-04-2016 0103CONTR.: EMP CCAM/2016 03010302  08 005 2007/140 4 35.076,51 35.077,51 33.764,88 32.079,80[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

28-04-2016 0103CONTR.: EMP CCAM 1/2016 03010302  08 005 2007/140 4 21.772,25 21.772,25 20.957,39 19.911,33[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

28-04-2016 0103CONTR.: EMP CGD/2016 03010302  08 005 2007/140 4 32.844,00 32.844,00 31.475,50 29.650,83[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

04-05-2016 0111REQ. EXT.: 734/2016 070108    01 004 2007/11 3 29.032,92[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

10-05-2016 0103CONTR.: PPTH/2016/2016 10060301  08 005 2007/140 1 480.000,00 240.000,00 0,00[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

12-05-2016 0103CONTR.: BBVA/2016/2016 10060301  08 005 2007/140 1 650.000,00 650.000,00 650.000,00 1.950.000,00[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

12-05-2016 0103CONTR.: Nco.Intem/16/2016 10060301  08 005 2007/140 1 15.000,00 15.000,00 15.000,00 37.500,00[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

12-05-2016 0103CONTR.: PER-0992/16/2016 10060302  08 005 2007/140 2 35.402,41 35.456,59 35.510,83 71.184,74[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

12-05-2016 0103CONTR.: PER-0993/16/2016 10060302  08 005 2007/140 2 21.036,24 21.615,51 22.210,74 46.273,17[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

12-05-2016 0103CONTR.: PER-1017/16/2016 10060302  08 005 2007/140 2 97.455,97 97.635,53 97.815,42 393.067,25[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

12-05-2016 0103CONTR.: PER-1028/16/2016 10060302  08 005 2007/140 2 5.873,73 5.882,72 5.891,72 29.594,10[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

12-05-2016 0103CONTR.: PER-1030/16/2016 10060302  08 005 2007/140 2 11.533,42 11.533,42 11.533,42 74.967,17[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

12-05-2016 0103CONTR.: PREDE2016/2016 10060301  08 005 2007/140 1 156.179,00 156.179,00[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

12-05-2016 0103CONTR.: QREN/16/2016 10060301  08 005 2007/140 1 47.206,30 49.047,81 50.961,17 52.949,14[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

13-05-2016 0202REQ. EXT.: 802/2016 020220    08 001 2016/17 0 109.629,90[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

17-05-2016 0202REQ. EXT.: 813/2016 020219    8.560,80 8.560,80 2.952,00[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

01-06-2016 0304REQ. EXT.: 899/2016 020214    27.306,00 27.306,00 13.653,00[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

01-06-2016 0304REQ. EXT.: 901/2016 020220    59.040,00 59.040,00 29.520,00[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

01-06-2016 0403REQ. EXT.: 902/2016 020220    15.068,49 15.068,49 5.446,02[M4] Divisão de Resíduos

02-06-2016 0111REQ. EXT.: 916/2016 070108    01 004 2007/11 3 30.750,00 12.812,50[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

06-06-2016 0403REQ. EXT.: 928/2016 020220    25.067,40 25.067,40[M4] Divisão de Resíduos

06-06-2016 0403REQ. EXT.: 929/2016 020220    22.805,70 24.234,68 10.274,62[M4] Divisão de Resíduos

07-06-2016 0111REQ. EXT.: 933/2016 070108    01 004 2007/11 3 1.611,07 1.611,06[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

08-06-2016 0111REQ. EXT.: 941/2016 020203    46.063,50 26.870,37[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

22-06-2016 0111REQ. EXT.: 997/2016 07010901  01 004 2007/10 3 15.313,50 6.380,62[J1] Gab. de Tecnologias de Informação
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Município do Barreiro
Posição dos Compromissos para anos seguintes para o ano de 2016

Data Cl. OrçamentoDocumento PPI/AMR Ano + 1 Ano + 2 Ano + 3 OutrosServ. Req.
05-07-2016 0111REQ. EXT.: 1073/2016 07010901  01 004 2007/10 3 33.701,85 16.850,91[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

11-07-2016 0403REQ. EXT.: 1090/2016 020220    45.079,02 45.079,02[M4] Divisão de Resíduos

25-07-2016 0111REQ. EXT.: 1147/2016 07010901  01 004 2007/10 3 31.517,46 15.758,74[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

25-07-2016 0111REQ. EXT.: 1148/2016 07010901  01 004 2007/10 3 13.758,16 6.879,08[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

25-07-2016 0111REQ. EXT.: 1149/2016 07010901  01 004 2007/10 3 27.313,90 13.656,93[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

02-08-2016 0205REQ. EXT.: 1178/2016 020220    13.530,00 13.530,00 8.456,25[K6] Gabinete de Serviços Urbanos

05-08-2016 0111REQ. EXT.: 1208/2016 020203    11.722,95 12.309,08[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

09-08-2016 0304REQ. EXT.: 1221/2016 020220    5.284,08 5.284,08 3.522,72[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

24-08-2016 0202REQ. EXT.: 1266/2016 020219    23.483,16 23.483,16 15.655,44[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

24-08-2016 0304REQ. EXT.: 1265/2016 0701030502 06 002 2010/18 0 38.444,83[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

25-08-2016 0601REQ. EXT.: 1271/2016 020220    03 009 2015/5 0 19.852,20 19.852,20 11.580,45[O1] Centro de Educação Ambiental

30-08-2016 0202REQ. EXT.: 1284/2016 020214    13.284,00 13.284,00 8.856,00[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

29-09-2016 0503REQ. EXT.: 1427/2016 020220    06 001 2007/57 3 511.240,53 305.930,84[N4] Divisão de Interv Social e Educação

12-10-2016 0111REQ. EXT.: 1511/2016 020209    42.308,21 31.731,16[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

12-10-2016 0111REQ. EXT.: 1516/2016 020209    25.235,61 18.926,72[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

12-10-2016 0111REQ. EXT.: 1521/2016 020209    46.110,24 34.582,68[J1] Gab. de Tecnologias de Informação

17-10-2016 0202REQ. EXT.: 1538/2016 020219    2.391,12 2.391,12 1.793,34[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

25-10-2016 0202REQ. EXT.: 1585/2016 020218    24.125,85[K3] Div Gestão Financeira e Patrimonial

06-12-2016 0304REQ. EXT.: 1738/2016 0701040103 03 004 2007/34 1 1.376,06[L5] Div Interv Espaço Públ e Equip Mun

12-12-2016 0601REQ. EXT.: 1757/2016 020220    03 009 2015/6 0 18.062,55 19.704,60[O1] Centro de Educação Ambiental

Total: 5.211.010,16 4.001.203,56 2.737.617,57 3.575.422,01
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Há um ano e meio que o Município do Barreiro, o Sindicato dos Trabalhadores da 

Administração Local (STAL) e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública 

(SINTAP), celebraram, livre e validamente, Acordos Coletivos de Empregador Público nos 

quais, entre outras matérias, acordaram e fixaram a manutenção do período normal de 

trabalho (pnt) em 35 horas semanais.  

Não obstante, a Secretaria de Estado da Administração Pública (SEAP) veio, recentemente, 

remeter ao Município um documento com aqueles que seriam os critérios balizadores da 

sua intervenção negocial no âmbito da celebração de ACEP, particularmente em matéria de 

pnt.  

Pelo seu conteúdo, pelo entendimento que deixa transparecer sobre a dimensão 

autonómica do Poder Local Democrático e o seu papel no quadro político-constitucional 

vigente, pela tábua rasa que pretende fazer sobre o percurso que, em matéria de 

negociação coletiva, foi realizado ao longo de mais de um ano pelos Municípios, pelos 

sindicatos e pelos trabalhadores da administração pública, ou pela forma como pretende 

esquecer as posições que, de forma clara e perentória, foram sobre esta matéria assumidas 

pela autarquia e, entre outros, pelo Provedor de Justiça ou pela Área Metropolitana de 

Lisboa, o documento em causa revela-se inaceitável.  

Até porque, continuam neste momento pendentes nos Tribunais centenas de ações judiciais 

exigindo o depósito e publicação dos ACEP validamente celebrados e a declaração de 

inconstitucionalidade da norma que prevê a intervenção do Governo na celebração dos 

mesmos. 

Isto ao mesmo tempo que o Sr. Provedor de Justiça remeteu requerimento ao Tribunal 

Constitucional no qual suscita a análise da questão vertente aduzindo, entre outros 

argumentos de relevo, a circunstância de ser “de todo impensável, em conformidade com o 

sentido da doutrina constitucional, anteriormente exposta, uma intervenção do Governo na 

esfera da celebração de acordos coletivos de empregador público, no âmbito da 

administração autárquica, que extravase uma tutela administrativa para “verificação do 

cumprimento da lei por parte dos órgãos autárquicos”, como se define no n.º 1 do artigo 

242.º da Lei Fundamental, sob pena de violação do mesmo.” 

Aliás, isto mesmo reiterou, muito recentemente, a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses no seu congresso, em posição assumida sem qualquer voto contra. 

É pois fundamental que, de uma vez por todas, cessem os entraves levantados pelo 

Governo aos ACEP que, de forma válida e ao abrigo dos regimes legais habilitantes em 

vigor, foram celebrados entre as autarquias, os seus trabalhadores e as associações 

sindicais representativas destes.    
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É necessário que se reconheça, no seu verdadeiro alcance, a autonomia do Poder Local 

Democrático e os direitos dos seus trabalhadores.  

É imprescindível promover a publicação e depósito dos ACEP validamente negociados e 

celebrados, fazendo assim cessar os impedimentos ilegais que o Governo vem levantando 

aos mesmos. 

 

Vimos reforçando percursos e estratégias no que concerne ao posicionamento turístico do 

Município do Barreiro. 

Neste sentido, participámos uma vez mais na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, integrando 

o stand da Região de Lisboa em conjunto com os Municípios da Área Metropolitana.  

Entre a disponibilização de diversos materiais promocionais do Concelho, doçaria típica, e 

uma representação musical a cargo da Camerata Musical do Barreiro, que atuou no 

auditório do Pavilhão 1 na noite de sábado, procurámos consolidar a posição do Barreiro 

como produto turístico no quadro da região de Lisboa, com atrativos particulares nas 

dimensões do turismo cultural, industrial e ferroviário. 
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BARREIRO. UMA GRANDE EQUIPA. 

 

Lançando mão de verbas remanescentes do QREN, foram lançadas pelo PORL linhas de 

financiamento nos segmentos da regeneração urbana, em regime de overbooking, 

suscetíveis de aproveitamento por parte do movimento associativo. 

Querendo potenciar o aproveitamento das verbas eventualmente disponíveis, por um lado, e 

dotar o movimento associativo, por outro, da informação indispensável para que nesta ou 

em futuras oportunidades se encontre em condições de aderir aos programas disponíveis, 

consolidando assim novas formas de financiamento da sua atividade, realizámos uma 

reunião com o movimento associativo que, para grande alegria nossa, encheu o auditório da 

Biblioteca Municipal do Barreiro. 

Fosse nesse momento, fosse nos dias seguintes, ao longo de todo o período de 

candidaturas às linhas de financiamento identificadas, procurámos esclarecer dúvidas, 

apoiar na resolução de problemas e ajudar a construir caminhos e soluções. 

 

No seguimento do trabalho de proximidade e divulgação dos vários programas de 

financiamento disponíveis junto dos empresários do Concelho, promovemos um conjunto de 

ações de esclarecimento acerca do “Programa Comércio Investe”, com a colaboração do 

IAPMEI e da ID7. 

Trata-se de medida que pretende incentivar a modernização e requalificação do comércio de 

proximidade ou comércio de retalho, através da aposta na inovação, criação de fatores de 

diferenciação e de melhoria da oferta comercial promovidos por micro ou pequenas 

empresas cuja atividade principal esteja inserida no CAE 47 (com algumas exclusões). 

Mesmo sujeitos a significativas limitações temporais, elaborámos um projeto de iniciativas 

conjuntas a dinamizar no centro da cidade, incluindo visitas a estabelecimentos e a 

promoção de uma reunião fora do horário de funcionamento destes para tentar perceber o 

nível de interesse de participação dos empresários.  

 

Ainda no contexto de acesso a programas e linhas de financiamento, continuámos a 

participar nas diversas iniciativas no âmbito da construção da  DLBC para o Barreiro. 

 

Acompanhar da melhor forma possível um conjunto vasto de matérias, reunindo-nos para 

tanto dos parceiros que em melhores condições e encontram para, caso a caso, connosco 

encetar e promover uma reflexão profunda e profícua sobre as mesmas, é uma parte 

fundamental do nossa trabalho e da forma como o concebemos. 

Neste período celebrámos cinco protocolos com outras entidades visando fixar e reforçar 

alguns daqueles objetivos. 
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Desses destacam-se os protocolos relativos à cooperação institucional ente a Câmara 

Municipal do Barreiro, a Câmara Municipal de Lisboa e a Administração do Porto de Lisboa 

para a requalificação do espaço urbano e o desenvolvimento das atividades portuárias ou o 

protocolo, e respetivo contrato de comodato, firmado entre o Município do Barreiro e a 

RUMO, relativo às instalações da antiga escola Conde de Ferreira através do qual se quis 

contribuir para o envolvimento e participação do movimento associativos e das populações 

em atividades culturais e de promoção do conhecimento, aproveitando para tanto o espaço 

disponível proporcionado por aquele equipamento municipal. 

 

Trabalhamos permanentemente na construção de uma democracia mais participada, onde a 

participação da população se assuma como fator determinante no fortalecimento do serviço 

público.  

 

É fundamental, para tanto, aprofundar as linhas e instrumentos de construção de uma 

proximidade efetiva aos munícipes.  

Promovendo reuniões para apresentação de matérias específicas. Ouvindo sugestões. 

Debatendo soluções.  

 

No período a que respeita o relatório concretizámos, entre outras, reuniões específicas com 

os munícipes da Rua do Alentejo (Vila Chã), Praceta Armando Rodrigues Bravo (Alto do 

Seixalinho), Travessa Intendente Pina Manique e Alto da Malhada (Coina), nas quais se 

abordaram, discutiram e apontaram problemas, caminhos e soluções.  

Este é um caminho a seguir. 

 

As freguesias são também sinónimo de proximidade à população.  

E porque continuamos a acreditar que mais perto se faz melhor, continuamos também a 

valorizar e a querer aprofundar o processo de descentralização de competências que 

iniciámos há já tantos anos.  

Mantendo uma forte relação de cooperação institucional, ampliando-a, enfrentando as 

dificuldades e encontrando os mecanismos da sua superação, confiamos ser possível 

consolidar o trabalho e as conquistas até aqui alcançadas.  

Estamos neste momento a preparar os relatórios que acompanharão a reflexão sobre o ano 

de 2014 e que sustentarão uma avaliação global do processo de delegação de 

competências aos seus variados níveis: execução física, técnica e financeira. 
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Temos acompanhado a instalação de um equipamento desportivo na zona da Penalva por 

parte da freguesia.  

Da mesma forma, continuamos a acompanhar próxima e permanentemente as intervenções 

promovidas pelas freguesias, assegurando o devido apoio, como é o caso – por exemplo – 

do estudo de plantações para a requalificação de uma das pracetas da Rua Fernão de 

Magalhães. 

  

Celebrámos com a Associação de Proprietários do Barreiro (APB) um protocolo com vista a 

promover o reforço de cooperação institucional e de divulgação entre as duas instituições.  

Quisemos, com este protocolo, promover a divulgação de programas de reabilitação urbana 

de âmbito municipal e nacional, dos incentivos municipais, e dos benefícios fiscais sobre a 

reabilitação urbana, promover a divulgação das áreas de reabilitação urbana (ARU), 

delimitadas pela CMB ao abrigo do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, promover a 

identificação dos proprietários dos prédios do Barreiro Antigo e de outras áreas da cidade 

abrangidas pela Reabilitação Urbana, promover a divulgação na Bolsa de Imóveis da 

Câmara Municipal do Barreiro da oferta de imóveis promovida pelos associados da APB, 

localizados nas áreas de reabilitação urbana do Barreiro, tendo como objetivo dinamizar o 

mercado imobiliário, promover a troca de informação, e uma ligação mais direta entre a 

autarquia e a APB, no respeitante aos processos em que sejam interessados os associados 

da APB, promover a aproximação entre a administração local e o associativismo 

empresarial. 

Já enquanto resultado do protocolo celebrado, foram realizadas reuniões entre a autarquia e 

a APB, com o propósito de estreitar a colaboração entre ambas as entidades.  

Foi no seguimento destas reuniões que se decidiu promover atendimentos conjuntos, na 

sede da APB, com uma periodicidade mensal, de forma a esclarecer os associados da 

entidade em questão em matérias que tenham a ver com as competências de ambas as 

partes 
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BARREIRO. TRABALHAR, VIVER E USUFRUIR. 

Celebrámos um protocolo com a Associação EUROPAN Portugal, com vista à participação 

do Município do Barreiro na 13.ª Edição dos Concursos EUROPAN.  

O presente procedimento, que se encontra já a decorrer, tem por objetivo promover a 

realização de operações experimentais sobre o habitat e permitir às entidades adjudicantes, 

neste caso, ao Município do Barreiro, encontrar respostas arquitetónicas e urbanas 

inovadoras, no âmbito do Concurso Internacional em questão.  

O local que foi posto a concurso corresponde, quase na sua totalidade, a uma área de aterro 

sobre o rio Coina caracterizada pela presença de infraestruturas de carácter rodoviário, 

ferroviário e fluvial, umas já desativadas e outras ainda em funcionamento. 

Destas, importa destacar as presenças da Antiga Estação Ferro-Fluvial Sul e Sueste e do 

novo Terminal rodo-ferro-fluvial, no qual se considera incluída uma ampla área adjacente 

destinada a parqueamento automóvel. Há ainda que destacar a área correspondente ao 

antigo Canal Ferroviário Barreiro-Seixal, onde permanecem vestígios da antiga Ponte 

ferroviária, inaugurada no ano de 1923 e que funcionou até 1969. 

A situação fundamental a estudar no processo de adaptação/transformação da área de 

estudo, versa a adaptabilidade funcional do edifício da Antiga Estação ferro-fluvial do “Sul e 

Sueste”, desativado das suas funções originais, e no qual, assim como na zona envolvente, 

se pretende a incorporação de uma multiplicidade de usos, permanentes e/ou temporários, 

que permitam a apropriação destes espaços por diferentes usuários (moradores, 

trabalhadores, turistas, etc.) sem nunca perder a sua identidade e memória própria. 

Considera-se ainda importante destacar os seguintes pressupostos que deverão ser 

desenvolvidos por parte dos concorrentes no âmbito dos estudos a realizar sobre este 

território: 

Objetivo de se alcançar uma relação privilegiada com a área ribeirinha, tirando partido da 

localização das áreas em questão, num local que se deseja que assuma uma nova e diversa 

centralidade no Barreiro; 

Objetivo de retomar uma relação Barreiro/Seixal, através de uma ponte pedonal e ciclável, 

que se pretende que renasça sobre a antiga travessia ferroviária; 

Objetivo de prever a versatilidade das intervenções a realizar, a possibilidade de diferentes 

apropriações no futuro, sempre enquadradas nas questões da sustentabilidade ambiental e 

territorial. 

 

Cabe-nos um papel importante na sensibilização para as responsabilidades que a todos nos 

cabem na defesa da floresta.  
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Intervindo nas escolas básicas do concelho ou promovendo ações no Centro de Educação 

Ambiental (CEA) temos alcançado bons resultados.   

A avaliação dos professores e outros participantes acerca das atividades tem sido muito 

boa, sendo possível concluir que funcionam como um bom complemento às ações 

dinamizadas no CEA, que têm lugar sobretudo nos meses de primavera e verão. 

Neste quadro, temos preparado e dinamizado ações de educação ambiental nas visitas de 

escolas do concelho e fora do concelho ao Centro de Educação Ambiental, para abordar 

temas como a Biodiversidade, Conservação da Natureza e a Floresta. 

 

Neste período preparámos, desenvolvemos e acompanhámos os campos de férias da 

Páscoa na Mata da Machada.  

Os campos de férias contaram com o número máximo de participantes, 30 crianças, com 

idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos. Da avaliação feita aos monitores e 

encarregados de educação, as atividades decorreram com sucesso, dentro do planeado, 

sendo muito bem recebidas pelas crianças. Algumas sugestões feitas serão analisadas no 

futuro. 

 

A iniciativa Reserva o Sábado continuou a realizar-se nos meses de fevereiro e março. 

 

Continuamos a desenvolver o projeto “Life Biodiscoveries (LIFE13/PT/000386)”, em cujo 

âmbito e no período em referência, foram concluídas as ações de elaboração de conteúdos 

para newsletter 1 e 2 do Projeto, desenvolvimento de conteúdos para os painéis 

informativos a colocar da Mata da Machada e Sapal do Coina no âmbito do projeto, 

preparação e acompanhamento da atividade de comemoração do Dia da Árvore 

(participação de 101 pessoas, esta ação decorreu no período da manhã do dia 21 de 

Março), preparação e acompanhamento de atividade de captação de voluntários, que 

também contou com a participação de um grupo de alunos de uma classe do programa 

’Mexe com a Idade’ e um grupo de jovens do Centro de Inclusão Comunitária da RUMO, 

participação em entrevista na Rádio Popular, acerca do projeto, inserida no Dia da árvore, e 

elaboração do inception report/relatório inicial, uma das obrigações do beneficiário previstas 

no Programa LIFE 

 

Somando-se às iniciativas, ações e medidas realizadas, muitas outras conhecem, 

diariamente, um trabalho de acompanhamento e desenvolvimento que deve ser referido. 



BARREIRO. TRABALHAR, VIVER E USUFRUIR CAPITULO II 

 
 

 9 

O acompanhamento dos projetos das 10 escolas inscritas no Eco-escolas, a gestão e 

dinamização do Eco-moinho do Jim ou as novas atividades que se avizinham no quadro do 

projecto Life Biodiscoveries (LIFE13/PT/000386).  

 

Foi aprovado unanimidade o Relatório do Projeto aHorta “Hortas no coração da cidade”, que 

pretende ser acima de tudo um documento facilitador da implementação do projeto, de ajuda 

aos decisores, para o desenvolvimento de uma rede de hortas urbanas institucionalizada, 

que possam contribuir para alcançar localmente desenvolvimento económico, social e 

fortalecimento comunitário, associando técnicas de participação e promoção a incentivos 

com atores sociais e económicos. 

O Barreiro foi uma das 118 cidades portuguesas que no dia 28 de Março, na hora do 

planeta, apagou a iluminação exterior de vários edifícios e locais públicos e particulares 

(este ano com a colaboração de entidades como a Baia Tejo e a Escola Técnica Superior do 

Barreiro – IPS) para além desta colaboração desenvolveram-se várias atividades como 

marcha e corrida (com a colaboração do BarreiroNightRunners), bicicletada (com a 

colaboração do Fidalbyke) e fotografia noturnas (com a colaboração do Clube de Fotógrafos 

do Barreiro). 

 

Estamos a Preparar a participação do Barreiro no Eurorean Cycling Challenge, que 

decorrerá entre os dias 1 e 31 de Maio, consistindo num desafio entre cidades Europeias no 

qual a cidade que percorrer a maior distância total em bicicleta, será a vencedora.  

Este desafio é aberto a todos os que circulem de bicicleta pelo concelho do Barreiro, com 

fins não desportivos, incutindo a utilização da bicicleta nas suas deslocações diárias. 
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BARREIRO. O MAPA DE NÓS PRÓPRIOS. 

 

No âmbito do CLASB, temos acompanhado e participado ativamente na dinamização de 

reflexões específicas, bem como na elaboração de propostas e na execução de ações dos 

Grupos de Trabalho, nomeadamente na conclusão processo de elaboração do Plano de 

Ação 2015. De igual modo, participamos nas reuniões da Plataforma Supraconcelhia da 

Península de Setúbal e nas reuniões do Núcleo Local de Inserção (NLI). 

 

Acompanhamos a sinalização de idosos isolados ou a viverem sozinhos com o envolvimento 

e participação de diversos parceiros e da população, com vista à articulação de 

intervenções.  

 

Durante este período submeteu-se a candidatura a 1ª fase de pré-qualificação de Parceria, 

no âmbito da implementação do instrumento Desenvolvimento Local de Base Comunitária 

(DLBC), do Portugal 2020. 

 

O Conselho Local de Ação Social do Barreiro tomou posição sobre o Regime de Delegação 

de Competências nos Municípios e a Reorganização dos Serviços da Segurança Social, 

repudiando expressamente as soluções ali preconizadas. 

O mesmo conselho tomou ainda posição sobre a Sustentabilidade das respostas em saúde 

mental e da Associação Persona (Desbloqueamento de verbas solicitadas ao Fundo de 

Socorro Social). 

 

No âmbito do Serviço Educativo Municipal foram realizadas 58 deslocações, em 20 escolas, 

abrangendo uma população escolar do pré-escolar ao ensino secundário, com 5 ações 

incluídas no Guia do Serviço Educativo enviado aos docentes, onde consta a oferta 

existente para todo o ano letivo, fazendo os docentes a inscrição para as atividades 

pretendidas. 

 

Na área da gestão social do parque habitacional municipal, para além do acompanhamento 

processual, rendas, atendimentos e visitas domiciliárias, desenvolveram-se ações que 

concorrem para a Gestão Patrimonial do edificado, com especial incidência ao nível das 

obras, quer das intervenções isoladas, como de empreitadas de recuperação de edifícios, e 

zonas envolventes, nomeadamente o acompanhamento das obras em curso no Bairro Alves 

Redol e acompanhamento das empreitadas da Quinta da Mina. Foi efetuado o 

acompanhamento de 22 arrendatários, 14 visitas domiciliárias e atendimento dos munícipes 
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em geral, realizando para os devidos efeitos o registo de 10 novos pedidos de habitação 

apresentados à Autarquia, bem como o encaminhamento para outras entidades e 

instituições, considerando as especificidades das respostas sociais mais adequadas. 

 

No âmbito do “Mexe com a idade” continuamos a fazer o acompanhamento das 21 classes 

descentralizadas pelas diversas freguesias nas diversas Associações/Coletividades 

(Penalvense, Reformados de Palhais, Estrelas Areenses, Centro Social de Santo António, 

CATICA, Leças, 31 de Janeiro, Comissão do Bairro3, Paivense, Reformados do Barreiro, 

Associação de reformados e Pensionistas de Santo André). Acompanhámos também a 

participação de um grupo de cerca de 40 seniores das classes do CDIRecreio “31 de 

Janeiro” e GDR “Os Leças”, numa ação de voluntariado “Biodiscoveries”, no dia 03 de 

março no Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada, onde tiveram a 

oportunidade de trabalhar no terreno. Esta ação terminou com um almoço convívio. 

 

A Universidade da Terceira Idade do Barreiro recebeu durante este período, e como vem 

sendo hábito, um leque vasto de atividades: Participação da disciplina de Arte de Dizer nas 

comemorações do Dia da Poesia e no âmbito do Projeto Municipal “ Identidades- Encontro 

de Culturas “. Participação de alunos da disciplina de Dança Contemporânea e da TUNA 

UTIB no projeto “ Oficina de construção de um filme – concerto - Do filme à música “cuja 

apresentação pública será a 9 de maio no Festival de Encontros. Realização da exposição 

de bordados “Lenços de Amor e Afetos“ no Convento Madre de Deus da Verderena. 

Participação da Tuna na iniciativa da URAP que teve lugar no Largo do Mercado 1º de maio. 

 

Acompanhando as temáticas da saúde realizámos reuniões com várias entidades (EST 

Barreiro, ACES, Associações e outros) para preparação da Quinzena da Saúde, da 

Solidariedade e do Voluntariado a realizar de 07 a 17 de abril.  

Decorreu também uma reunião extraordinária do Observatório Municipal de Saúde tendo 

como objetivo debater a situação que se tem vindo a verificar nas urgências e ao nível dos 

cuidados hospitalares.  

Integrámos igualmente as reuniões e ações da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis.  

 

Realizou-se, uma vez mais, o Carnaval das Escolas. O corso, subordinado ao tema 

“Identidades – Encontro de Culturas”, percorreu a Avenida Escola Fuzileiro Navais, no dia 

13 de fevereiro e contou com a presença de cerca de 3500 alunos de escolas públicas, 

privadas e IPSS - EB1 Telha Nova 1; JI Bairro 25 de Abril; EB Penalva; EB Cidade Sol; EB 

nº5; EB nº8; EB nº6; EB nº9; EB José Joaquim Rita Seixas; Cantinho Alegre da Infância; 
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Colégio Minerva; EB Lavradio nº1; EB Lavradio nº2; EB Fidalguinhos; JI Reguilas; JI 

Comboio; CATICA; Instituto dos Ferroviários; Canto Alegre; Voz do Operário; EB 2/3 Álvaro 

Velho. 

 

A Semana dos Afetos - Cidade dos Afetos, é um projeto assente nas escolas com base no 

lema “Escola de Afetos, Escola de Sucesso”, composto por 4 iniciativas - Comemoração do 

Dia dos Afetos e do Abraço (11 de fevereiro); Semear Sementes (Pré Escolar + 1º Ciclo), 

atividade em parceria com a EVA DREAMS; Projeto “Vamos Comer Bem Cá Dentro “– 

Monitorização dos refeitórios e dos Bares Escolares; e “5 ao Dia” – Porções de frutos e 

legumes, atividade em parceria com o Continente, contaram com a participação de todas as 

Escolas do Concelho. 

 

No dia 21 de fevereiro, Dia Internacional da Língua Materna, inaugurou-se a Casa-Mãe do 

Festival Encontros, onde ficou patente ao público a exposição intitulada “RAÌZES” 

construída pelas associações de imigrantes residentes no nosso concelho.  

A inauguração contou com a presença do Sr. Embaixador da Moldávia. 

 

As reuniões dos Conselhos Gerais nas Escolas do Concelho, onde foram apresentadas, 

discutidas e aprovadas várias matérias relacionadas com o funcionamento das escolas, 

tiveram lugar em todos os agrupamentos, tendo o Município participado ativamente. 

 

Lançámos um concurso de poesia, destinado à comunidade escolar do concelho do 

Barreiro, que abrangeu todos os ciclos, desde o pré-escolar ao secundário.  

No final deste concurso, as escolas vencedoras receberão um cheque brinde da livraria 

Bertrand para enriquecimento das bibliotecas escolares. 

 

No âmbito da Rede Social, temos procurado estruturar um modelo de intervenção integrada 

em situações de emergência social e construir uma proposta de estruturação de redes de 

voluntariado no concelho. 

 

Está em preparação a Assembleia de Jovens, sobre a temática de “uma cidade intercultural” 

para promoção junto dos alunos do 3º ciclo e secundário de uma cidadania ativa, 

possibilitando que os estudantes possam desenvolver ações que lhes permitam, enquanto 

cidadãos conscientes, participar ativamente na vida do Concelho.  
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Na área da Educação e no âmbito das Comemorações do 25 de abril, encontramo-nos a 

preparar um conjunto de iniciativas: a título de exemplo refira-se as “Histórias Vividas e 

Contadas do 25 de abril”, em que diversos oradores relatam histórias anteriores ao 25 de 

abril de 74 e a própria vivencia desta data, ou o “Libert’arte”, iniciativa de cariz artístico que 

se prende com a criação de objetos artísticos, pelos alunos das diversas escolas públicas do 

concelho. 

 

Continuamos a preparar a Feira Pedagógica, em estreita parceria com os professores (elos 

de ligação) das diversas escolas públicas e com toda a comunidade educativa.  

Este ano a Feira tem como tema “Identidades – Encontro de Culturas”. Pretendemos assim 

desenvolver atividades interculturais para as crianças e jovens do concelho. 

 

No âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos, organizámos uma ação subordinada ao 

tema "Maus-Tratos em Crianças - Avaliação e diagnóstico: Instrumentos de avaliação do 

risco e do perigo", dinamizada pela Dra. Fátima Duarte (Comissão Nacional de PCJR), que 

decorrerá no dia 24 de Abril, no Auditório da Biblioteca Municipal. 

 

Realizou-se no dia 8 de março, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da 

Mulher, uma caminhada com partida e chegada ao parque da cidade que contou com 350 

participantes. 

 

No dia 14 de março, teve lugar um passeio pedestre alusivo ao caminho de Santiago, troço 

Coina-Barreiro. A atividade desenvolveu-se no âmbito da programação da 15ena da 

Juventude com a participação do CNE 927 e mobilizou cerca de 50 pessoas. 

No dia 21 de março o CNE 1011 organizou, também no âmbito da 15ena da Juventude, uma 

caminhada com várias atividades na Mata da Machada, que contou com cerca de 30 

participantes. 

No dia 28 decorreu a iniciativa “caminhar pela cultura”, numa organização conjunta do 

Teatro de Ensaio do Barreiro e Barreiro Night Runners, que contou com cerca de 150 

participantes. 

 

Ainda no dia 28 teve lugar a iniciativa “Hora do Planeta” onde, para além da já habitual ação 

de desligar as luzes em alguns locais emblemáticos da cidade, se levou a cabo uma 

caminhada de 5 km, uma corrida de 10km e um passeio de cicloturismo. Estas atividades 

foram desenvolvidas em parceria com a Associação de Cicloturismo FidalByke e com o 

Grupo Barreiro Night Runners.  
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No dia 22 de março realizou-se o VI encontro de BTT do Bairro da Liberdade. Esta iniciativa 

juntou cerca de 90 participantes em torno da prática desportiva e convívio salutar entre 

diferentes gerações de praticantes de BTT. 

 

No dia 28 de março teve lugar o I Duatlo de BTT Cidade do Barreiro, na Mata da Machada. 

Esta prova, a contar para a taça de Portugal PORterra da Federação Portuguesa de Triatlo, 

contou com centenas de atletas e recolheu opiniões extremamente favoráveis por parte dos 

participantes e organizadores. 

 

Realizou-se no dia 08 de fevereiro mais um Torneio da Associação de Karaté Shoto. Este 

evento contou com a participação de mais de duas centenas de atletas, tendo-se realizado 

no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária de Santo António da Charneca numa 

organização da Associação de Karaté Shoto com o apoio da Câmara Municipal do Barreiro. 

Durante o dia 28 de fevereiro, ocorreu mais um Estágio Internacional da Liga Nacional de 

Karaté Portugal. Este estágio contou com a participação de mais de quatro centenas de 

atletas, tendo ocorrido no Pavilhão Municipal Luis de Carvalho. A organização encontrou-se 

a cabo da Liga Nacional de Karaté Portugal com o apoio da Câmara Municipal do Barreiro. 

 

Realizou-se no dia 8 de fevereiro, pelo 2º ano consecutivo, a Taça Cidade do Barreiro em 

Futebol, que colocou frente a frente as equipas de seniores do F.C. Barreirense e G.D. 

Fabril.  

É uma iniciativa revestida de uma forte componente social, uma vez que as receitas de 

bilheteira revertem para uma  instituição de Solidariedade Social no Concelho, sendo que 

este ano a Instituição escolhida foi a Associação NÓS – Ass. Pais e Técnicos para a 

Integração do Deficiente.  

Trata-se de uma organização conjunta de ambos os clubes, da CMB e do Núcleo de 

Confraternização dos Árbitros de Futebol do Barreiro, contando ainda com o apoio da 

Associação de Futebol de Setúbal. No dia do jogo estiveram presentes cerca de 1000 

espectadores. 

 

Inserida na 15ena da Juventude, realizou-se no passado dia 15 de março a 2º edição da 

Futebolada do J no Polidesportivo da Av. Bento Gonçalves.  

Esta iniciativa conta com a participação de vários estudantes na organização informal de 

jogos de futebol de 5.  
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De 6 a 8 de fevereiro realizou-se a Fase Final Regional de Sub.16 Masculinos e 

Femininos em Basquetebol no Pav. Municipal Luís de Carvalho e Ginásio do FC 

Barreirense, uma organização da ABS com a parceria da CMB e GDESSA.  

No dia 9 de março  teve lugar uma ação de formação do CAD de Setúbal no Pav. L. 

Carvalho sob o tema “ Comunicação com os diferentes intervenientes”. 

 

No dia 22 de março arrancou o Circuito de Natação do Barreiro com o Meeting da 

Primavera. Esta prova, aberta a alunos da Escola Municipal de Natação e a utentes dos 

clubes, coletividades, escolas e restantes entidades utilizadoras das instalações das 

piscinas municipais do Concelho, teve lugar na Piscina Municipal do Barreiro e contou com 

cerca de 30 nadadores. 

 

A Candidatura “Uma Memoria e um Futuro para o Barreiro” aprovada em novembro de 

2014, tem-nos permitido lançar e recuperar múltiplas linhas de trabalho.  

Seja em torno do FHORAL (fundo de história oral), no estudo de parcerias com outros 

espaços e instituições ou em reuniões com múltiplas entidades (p.e. a Memória Média, 

na FCSH), o trabalho continua a desenvolver-se.  

 

Para preparação do espetáculo de teatro inserido no projeto “Labor”, da Artemrede, realizou-

se uma visita aos antigos espaço industriais e coletividades, disponibilizando-se 

documentação e fontes para o trabalho do grupo de atores do Teatro do Vestido,  

 

Na área da história local, património e arquivo foram realizadas 27 ações pedagógicas, para 

um universo de 675 alunos. 

 

Continuamos a trabalhar na criação de condições tendentes à disponibilização de um 

conjunto de documentos relevantes para a história local do concelho.  

Prosseguimos, neste período, com o processo de transcrição de Atas Monárquicas (Lv.02 – 

1854 a 1861), e iniciámos o processo de tratamento das Séries, “Escrituras” e “Documentos 

de Escrituras”, nomeadamente ao nível da avaliação, seleção e eliminação de documentos 

que constituem os respetivos processos, bem como a criação de base de dados com o 

registo de escrituras antigas, realizadas no concelho. 

 

No âmbito da história local acompanhámos ainda duas mestrandas num trabalho relativo a 

"Memórias Autobiográficas da Resistência Antifascista: Presos Políticos". 
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Procuramos apostar numa programação cultural diversificada, capaz de conquistar mais 

públicos.  

 

O projeto Palmo e Meio manteve a variedade nos vários domínios artísticos, nas artes 

visuais e nas artes plásticas e performativas, teatro, música e dança e formação. Pela 

primeira vez realizou-se uma feira de trocas no intuito de sensibilizar as crianças para a 

partilha, a troca, participação e cidadania.  

Este ano a iniciativa arrancou com a Feira Palmo e Meio e com a Animação no AMAC, 

incluindo o espetáculo do Mágico Zurk que contou com cerca de 175 participantes. No 

espetáculo Fungaguinhos estiveram 141 pessoas.  

O Palmo e Meio contou uma vez mais com um Concerto da Banda da PSP para o público 

escolar onde estiveram 307 crianças a assistir.  

 

Março é Mês do Teatro.  

Destacou-se a vinda das escolas ao AMAC, que acolheu, além dos alunos do 1º ciclo, os 

alunos do 5º e 6º ano e ensino secundário (via profissional). As peças destinadas à 

comunidade educativa foram “o trono do Rei D. Manuel” com 4 sessões para público escolar 

(1ºciclo) que contou com 863 alunos, e “Ulisses…Manuel” que contou com 307 alunos do 

2ºciclo e de alunos do ensino secundário, via profissional (9º ao 12º).  

O Projeto AGORA, FAZ TU! com a marca Artemrede também foi uma das grandes apostas 

no envolvimento com a comunidade escolar com o intuito dos alunos da área de teatro 

poderem adquirir “mais ferramentas para aprender a fazer peças – isto é, para aprender  a 

escrever (ou adaptar) um texto, para aprender a encená-lo e para aprender a usar os 

diferentes materiais de cena”, segundo o formador do projeto Rui Catalão.  

Neste projeto participaram 293 espetadores. O mesmo poderá ser o início para outras ações 

de continuidade com os alunos do clube de teatro da Escola Qt. Nova da Telha.  

A Maratona do Teatro este ano funcionou de uma forma muito interessante, tendo cada 

companhia apresentado o seu projeto no próprio espaço, exceto a Vigilâmbulo Caolho que 

foi acolhida no AMAC.  

O Arteviva recebeu no Teatro Municipal 80 pessoas no espetáculo Rosa Enjeitada, no 

espetáculo O Calendário no Centro Social de St. António estiveram 50 espetadores, a 

TESFAL com a produção Oh! Retorta recebeu na SFAL 80 espetadores e nas itinerâncias 

na URCD de Coina tiveram 30 espetadores e no GDR Os Leças estiveram 100 pessoas a 

assistir. Ainda na Maratona o Projéctor contou com 80 pessoas no espetáculo A Família 

Martins na SIRB Os Penicheiros. O espetáculo Puro Sangue, da Vigilâmbulo Caolho, contou 

com 200 espetadores em 3 sessões. 
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O Mês do Teatro contou ainda com uma exposição sobre Mário Viegas, a qual acolheu 

cerca de 1000 visitantes na sua totalidade. 

 

Uma parceria entre a CMB e a Fisipe permitiu trazer o Annielka Quartet ao Barreiro, para um 

concerto de órgão na Igreja da Nossa Senhora do Rosário onde estiveram cerca de 120 

pessoas a assistir. 

  

Na área do cinema realizaram-se quatro sessões dos Filminhos à solta no Auditório 

Municipal Augusto Cabrita, uma para público escolar e outra para público familiar, 

totalizando a participação de 370 espectadores. 

 

Na área das artes plástica, esteve patente a Exposição de Paulo Heleno que contou com 

290 visitantes até esta data e a exposição Lugares Vagos, da Colletive Images, que teve 

1636 visitantes. 

 

No mês de fevereiro decorreu a inauguração da exposição de Desenhos de Amadeu de 

Sousa Cardoso dos alunos dos Casquilhos. Esta exposição contou com 3150 visitantes.  

 

Em março, no âmbito do Dia Internacional da Mulher inaugurou-se a exposição de 

Fotografia de Jorge Jacinto que contou com 150 pessoas na inauguração e teve o total de 

1942 visitantes. 

 

Em torno da exposição da ilustradora Danuta Wojciechowska realizou-se um atelier com 

visita guiada à Exposição que contou com 12 participantes, e três visitas guiadas para 

público escolar com workshop na exposição onde participaram 75 alunos. 

 

A Biblioteca Municipal é um espaço central na cidade e no concelho.  

Neste período ela recebeu 5508 visitantes com 2283 livros consultados, 2360 materiais de 

multimédia e 2520 utilizações de internet. O seu auditório recebeu 67 atividades 

organizadas internamente e 5 atividades de entidades exteriores. 

No âmbito da sua programação a decorrer de fevereiro a março, a Biblioteca apresentou 

atividades na área da leitura, no campo expositivo ("Lixutópico", de André Neves, 

"Abstratos", do Clube “Uma Fotografia por dia, nem sabe o bem que lhe fazia” e "Concurso 

de poesia" de Escolas do concelho do Barreiro). 

 

Iniciado este ano, o Projeto Livros Viajantes desenvolve o conceito Bookcrossing. 
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Através da implementação deste projeto, a Biblioteca Municipal deseja que todos os 

cidadãos se tornem leitores sem compromissos nem prazos de leitura. O objetivo é que 

todos sintam prazer em partilhar as suas leituras.  

O Boockrossing é uma biblioteca de partilha mundial. Uma rede social, ativa, uma 

celebração da literatura e um lugar onde os livros ganham uma nova vida. Bookcrossing é o 

ato de dar a um livro uma identidade única e, conforme o livro vai passando de leitor em 

leitor, pode fazer uma ligação e assim unir os seus leitores. É um grupo de leitura que não 

conhece limites geográficos. O objetivo do Bookcrossing é transformar o mundo inteiro 

numa biblioteca. 

Nos dias 23, 24 e 25 o projeto foi disponibilizado nas ZOL (Zonas Oficiais de Libertação) no 

concelho do Barreiro, nomeadamente a Misericórdia do Barreiro, Centros de Saúde do 

Lavradio e Santo António, Piscinas do Barreiro e Lavradio, Espaço J e por fim na Biblioteca 

Municipal. 

 

A aproximação da autarquia às matérias da juventude passa, em boa medida, por apoiar 

atividades dos jovens e associações de caracter juvenil.  

É nesse sentido que apoiámos a festa de Carnaval organizada pela Associação de 

Estudantes da Escola Secundária Alfredo da Silva e estivemos presentes no evento Fórum 

Profissões & Formações organizado pela Escola Secundária dos Casquilhos. 

 

No mês de fevereiro terminou o prazo para participar no desafio Cria o Teu Projeto.  

Desta iniciativa surgiram cerca de 20 projetos que integraram a programação da 15ena da 

Juventude 2015.  

Também neste período terminou o prazo de entrega de trabalhos para o XII Concurso de 

Fotografia Augusto Cabrita. Este ano concorreram 49 indivíduos num total de 189 trabalhos. 

De referir que 28 participantes são residentes no concelho do Barreiro. 

 

A 15Ena da Juventude teve início no dia 13 de março e decorreu até ao dia 29. Tratou áreas 

como a música (concertos e mostra de Dj´s), o desporto (Caminhadas, torneios de Futebol, 

Duatlo de BTT, Campeonato de Skate, Concurso de Talentos), cinema (Documentarios e 

debates), informática (Lan Party ESAC), arte Urbana (com pintura de mural), expressões 

plásticas (Concurso de Fotografia augusto Cabrita e exposições de jovens artistas) ou 

formação (Workshops). 

No total assistiram e participaram nas atividades da 15Ena da Juventude mais de 3000 

jovens. 
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BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS.  

 

A aposta no bem-estar dos cidadãos e na qualidade de vida no concelho é, em boa medida, 

materializada na existência de serviços públicos.  

Consolida-se num Barreiro assente em políticas públicas de qualidade sustentadas nos 

interesses, necessidades e aspirações da própria população.  

Procuramos prosseguir este caminho. Valorizando-o e fortalecendo-o.  

 

A manutenção dos edifícios e equipamentos municipais tem merecido a nossa atenção 

constante, particularmente os edifícios e equipamentos ao serviço da população (Mercados, 

Parques e Piscinas) nos quais temos intervindo sempre que necessário. 

 

Estamos a projetar a renovação da Frota Municipal.  

Atualmente, ela encontra-se com uma idade média muito avançada, verificando-se a 

existência de alguns veículos com longos períodos de paragem para reparação.  

O investimento projetado possibilitaria uma diminuição nos consumos e custos de 

reparação, menor período de paragem para reparo e, aliado a uma reorganização das 

viaturas, ganhos significativos para o serviço público, tornando-o deste ponto de vista mais 

eficiente. 

 

Concluíram-se várias empreitadas que consubstanciam efetivas melhorias no espaço 

público e equipamentos municipais, ao mesmo tempo que promovem a preservação do 

património municipal.  

São o caso da Ciclovia da Quinta do Machinho, da reparação da junta de dilatação dos 

imóveis da Quinta da Mina, a adaptação de uma estrutura para o espaço memória e a 

limpeza do Parque da Quinta da Mina.  

Prosseguiram, e continuarão, os trabalhos de fiscalização dos trabalhos efetuados ao abrigo 

das garantias dos edifícios da Escola Prof. José J. Rita Seixas, cobertura do Mercado 1.º de 

Maio, Piscinas e AMAC.  

Estão em fase terminal os trabalhos de recuperação dos imóveis do Bairro Alves Redol que 

têm recebido o acompanhamento e fiscalização dos serviços camarários. 

 

Fortalece-se diariamente a relação rios-população.  

Tal resulta, também, de um conjunto de investimentos que nos últimos anos a autarquia tem 

desenvolvido e no qual se conta, no período em referência, o prolongamento do Passeio 
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Augusto Cabrita, a par da construção da muralha por parte da APL – Administração do Porto 

de Lisboa.  

 

Após a fase de receção de propostas, no âmbito do concurso público para construção do 

Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, iniciou-se a fase de análise de 

propostas, sendo expectável que, a breve trecho, seja conhecido o relatório final. 

 

É ainda espectável que, também a curto prazo, seja possível o lançamento do concurso 

público para conclusão dos trabalhos no âmbito do Loteamento das Cordoarias, elemento 

basilar no melhoramento do centro da cidade, tornando-o mais aprazível e potenciando 

novas vivências.  

 

A defesa da natureza pública e municipal dos serviços de águas e saneamento assume, no 

contexto atual, reforçada importância, dada a anunciada “Reestruturação” do setor há algum 

tempo anunciada.  

Participámos, neste âmbito, no Encontro – Debate sobre a “Autonomia do Poder Local 

Democrático na defesa da Água Pública” promovido conjuntamente pela Associação de 

Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo e a Associação Intermunicipal de 

Água da Região de Setúbal.  

Do debate, das experiências e das posições assumidas resultou a Declaração de Almada, 

na qual os municípios presentes e seus representantes se aliaram na assunção do 

compromisso de defesa de uma gestão pública e municipal da água e dos sistemas 

municipais de saneamento, assentes em boas práticas de gestão visando uma melhor 

eficiência, eliminação de perdas, combate à subfacturação e fraude, garantindo desta forma 

a sustentabilidade económica, financeira e social do serviço público.  

 

Ainda na área das águas e saneamento, importa referir que foram concretizadas 

candidaturas ao POVT no âmbito do ciclo urbano da água.  

Foram igualmente elaborados relatórios anuais relativos à qualidade e dureza da água 

referentes ao ano de 2014 que concluíram, respetivamente, a qualidade exemplar da água 

do concelho como sendo uma das melhores do país (sem incumprimentos no sistema em 

alta e com apenas 6 incumprimentos em baixa nas mais de 1760 análises) e o nível de 

dureza da água como sendo «dura».  

Estes padrões de qualidade fundamentam, por si só, os investimentos que o Município tem 

feito na manutenção e reabilitação da rede, mas também na dotação de melhores 

ferramentas para o serviço (nomeadamente em termos de informação geográfica, gestão 
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patrimonial, Plano de Controlo de Afluências Indevidas, Plano de Controlo de Perdas, 

ferramentas de apoio às ordens de trabalho e os trabalhos conducentes ao Plano de 

Segurança da Água). 

Mantiveram-se, entre Fevereiro e Março, as exigências em termos de Qualidade da Água, 

tendo-se verificado apenas 2 incumprimentos nas cerca de 700 análises. Houve ainda lugar, 

neste âmbito, à participação na Comissão Especializada de Qualidade da Água, promovida 

pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água.  

 

Deu-se entrada na 3.ª fase do programa iPerdas do Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, ao qual a autarquia enquanto entidade gestora se associou e que visa contribuir para a 

otimização dos serviços, por diminuição de perdas e, consequentemente, promover uma 

diminuição de custos de operação e manutenção das redes de águas. 

  

Participámos na iniciativa nacional alusiva à Gestão Patrimonial de Infraestruturas – iGPI, 

também com o apoio do LNEC, que permitirá a implementação de um sistema de 

planeamento que corresponda às exigências legais e orientações da Entidade Reguladora 

nesta matéria.  

Neste âmbito, no período a que corresponde a presente informação, deu-se a fase 1 da 

iniciativa, estando em fase de elaboração o Plano Estratégico com definição de um conjunto 

de dados paramétricos, objetivos e orientações. 

 

Encontram-se presentemente em fase de avaliação algumas alterações na adução de água 

nas zonas médias do setor sul e no setor norte com vista à diminuição de custos 

energéticos.  

Tais reformulações, esperamo-lo, permitirão redefinir o abastecimento nas zonas, 

respetivamente, do Alto da Malhada e de Sete Portais, permitindo ainda melhorar 

significativamente a gestão de pressões e roturas originadas naqueles locais. 

 

Continuamos a apostar numa relação próxima com as instituições de ensino e investigação, 

tendo apoiado, durante o período em referência, a concretização de duas dissertações de 

mestrado de alunos da ESTBarreiro na área científica de hidráulica. 

 
Preparamos para breve vários trabalhos estruturantes de conservação e manutenção das 

redes de abastecimento e drenagem, com destaque para a intervenção no Bairro Alfredo da 

Silva, integrada na 2.ª Fase de requalificação do mesmo. 
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Também a área dos resíduos merece referências particulares. 

Além das matérias legalmente delegadas nas freguesias, nomeadamente a limpeza de 

espaços públicos e arruamentos, continuámos a assegurar os serviços de recolha, limpeza 

de mercados e grandes áreas públicas.  

Recolhemos cerca de 4530 toneladas de resíduos, sendo mais de 87% dos mesmos 

resíduos sólidos urbanos (indiferenciados e reciclagem).  

Mantivemos também a regularidade de recolha dos oleões.  

 

Com a aproximação da primavera e um tendente aumento de afluência às praias do 

concelho (Palhais, Alburrica e Mexilhoeiro) – também aqui se verifica uma efetiva 

aproximação da população aos nossos rios – reforçámos as intervenções de limpeza dos 

acessos às praias, designadamente ao nível da remoção de ervas.  

 

Consolidaram-se os trabalhos conducentes à concretização do plano de pavimentações 

para 2015, cujo concurso público se encontra em fase de análise de propostas. Este 

investimento permitirá obter significativas melhorias na circulação rodoviária e promoverá 

maior segurança. Ao nível das pavimentações, são de referir ainda os trabalhos efetuados 

na zona da Penalva, onde se colmataram algumas ineficiências na ligação de arrumamentos 

com a EM 510 e rua da serração. 

Paralelamente, temos desenvolvido ações continuadas de correção de abatimentos na via 

pública, por exemplo no Bairro das Palmeiras, Rua Nuno Tristão, Miguel Bombarda ou Rua 

Caloust Gulbenkian. 

 

Continuamos a reforçar o processo de recolha de viaturas abandonadas. Contamos, para 

tanto, com um novo pavilhão cedido pela Baía do Tejo que, nesta fase, se revelou 

importante para a recuperação de algum passivo existente. 

 

Continuamos, também através do CIAC, a procurar prosseguir uma política de proximidade 

com os munícipes.  

Esclarecendo dúvidas relativas ao consumo, efetuámos neste período 93 atendimentos ao 

público, tanto nas instalações próprias do CIAC, como em ações descentralizadas.  

Promovemos informações de apoio aos consumidores referentes ao Dia Europeu da Internet 

mais segura, Dia de S. Valentim, Carnaval em Segurança e Dia Mundial dos Direitos do 

Consumidor 2015. 
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Querendo, na medida do possível e conscientes das nossas limitações, dotar os serviços de 

melhores condições de funcionamento e usufruto do espaço de trabalho por parte dos 

nossos trabalhadores, demos seguimento ao processo de requalificação dos espaços de 

refeição existentes no Nicola e nos SMTCB, melhorando os espaços de utilização comum. 

 

Tal como em anos anteriores, celebrámos o Dia da Mulher com um conjunto de iniciativas 

nas quais se incluiu um lanche comemorativo. 

 

Procuramos permanentemente reforçar a oferta formativa disponível para os trabalhadores 

da autarquia. 

No período em apreço realizaram-se seis ações de formação, em diversas áreas, 

salientando-se as ações referentes ao regime de férias, faltas e licenças, gestão e resolução 

de conflitos e direito coletivo na administração pública. 

 

Prosseguimos, igualmente, concretizando o plano de distribuição de Equipamento de 

Proteção Individual a trabalhadores. 

 

Querendo dar continuidade às ações de dinamização dos mercados municipais, os mesmos 

voltaram a receber iniciativas, entre as quais se destacam uma exposição sobre os “50 anos 

do fim da Guerra”, na qual se incluiu a passagem da “Tocha da Liberdade” pelo concelho do 

Barreiro, uma exposição sobre “A árvore dos afetos” e ainda a realização de algumas feiras 

promovidas por associações e coletividades.  

 
Estão permanentemente em curso vários processos de aquisição de bens e serviços. No 

período em referência, e pela sua dimensão, destacam-se o concurso público para 

fornecimento de refeições em refeitórios escolares e o concurso público para aquisição de 

serviços para limpeza das instalações municipais. 

 

O Município fez-se representar nas reuniões mensais do Conselho Intermunicipal para a 

Qualidade e Inovação (CIQI), da Associação de Municípios da Região de Setúbal. 

 

Iniciaram-se neste período, junto da Direção Geral da Administração Interna, os 

mecanismos necessários para assegurar as eleições para a Assembleia da República tendo 

em conta a sua calendarização para setembro/outubro de 2015. 
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Trabalhámos, durante este período, na implementação das novas funcionalidades nas 

telecomunicações de modo a melhorar os serviços, estando os trabalhos praticamente 

concluídos e consolidada a migração para um novo operador.  

Esta migração permitiu que a autarquia passasse a ter condições de gestão da central 

virtual, o que não acontecia anteriormente, bem como permitir alguma economia, reduzindo 

o valor do contrato. Esta implementação permitiu ainda terminar o contrato de manutenção 

existente para a área das comunicações. 

  

Iniciou-se o processo de transformação da Cartografia Digital de Datum 73 para Datum 

ETRS 89 (novo datum europeu), o qual implica a transformação da cartografia nas várias 

escalas 1:1000, 1:2000, 1:5000 e 1:10000, nas duas versões de cada uma delas. 

 

Está em fase de conclusão a implementação de novas VPN’s para ligação de todos os 

edifícios da autarquia, estando neste momento a decorrer as últimas configurações dos PC’s 

e sua colocação no domínio autárquico. 

 

Encontra-se igualmente em curso a preparação, reforço e mudança do data center, com 

implementações e soluções tecnologicamente mais evoluídas e que permitirão reduzir 

custos, melhorar o serviço e implementar uma nova rede no edifício dos Paços do Concelho 

de categoria 6 com larguras de banda que podem chegar aos 10 Gbits, ao invés dos atuais 

1 Gbit. 



SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO CAPITULO V 

 

 25 

 

 

Em março de 2015 a receita cobrada cifrava-se em 16,52 % do orçamentado, sendo este 

valor superior em 2,35 % ao cobrado em igual período do ano anterior. 

Os cabimentos apresentavam uma redução de 1,52 % em relação ao mesmo período de 

2014. 

Os pagamentos registavam um acréscimo de 16,87 %. 

Tendo em consideração apenas as receitas do ano e com base no quadro n.º 1 em anexo, a 

receita global aumentou 2,35 % em relação a igual período de 2014. 

A sua execução foi de € 7.281.789, ou seja, 16,52 % do orçamentado. 

 

 

Gráfico n.º 1 – Execução receita global 
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Estrutura das receitas março de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11.300.000 208.452 2,99% 2,86% 1,84%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.500.000 374.377 5,37% 5,14% 24,96%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2.000.000 314.352 4,51% 4,32% 15,72%
DERRAMA 450.000 23.534 0,34% 0,32% 5,23%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 3.168 0,05% 0,04% 3168,03%
IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.INDIRECTOS 3.850.384 219.087 3,14% 3,01% 5,69%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4.850.965 1.085.067 15,57% 14,90% 22,37%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 67.500 8.479 0,12% 0,12% 12,56%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9.161.090 2.289.096 32,84% 31,44% 24,99%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 876.300 265.189 3,80% 3,64% 30,26%
VENDA DE BENS 3.787.260 903.528 12,96% 12,41% 23,86%
VENDA SERVICOS + RENDAS 4.940.155 1.275.489 18,30% 17,52% 25,82%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.645 578 0,01% 0,01% 2,67%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 42.805.499 6.970.395 100,00% 95,72% 16,28%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0 0,00% 0,00% 0,00%

SUB-TOTAL CORRENTES 42.805.499 6.970.395 100,00% 95,72% 16,28%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 2.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 470.291 115.739 37,17% 1,59% 24,61%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 472.850 188.724 60,61% 2,59% 39,91%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 2.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 315.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2.500 6.931 2,23% 0,10% 277,24%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 1.265.641 311.394 100,00% 4,28% 24,60%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!

SUB-TOTAL CAPITAL 1.265.641 311.394 100,00% 4,28% 24,60%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 44.071.140 7.281.789 100,00% 16,52%

TOTAL DAS RECEITAS 44.071.140 7.281.789 100,00% 16,52%

(Valores em Euros)
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Gráfico 2 – Evolução da receita 

 
 

Com uma execução de 16,28 % do orçamento previsto, as receitas correntes apresentavam 

em março um aumento de 7,17 %, face a igual período de 2014, correspondente, em termos 

absolutos, a € 466.268. 

 
Gráfico n.º 3 – Execução das receitas correntes 
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Ao nível do IMI verificava-se um decréscimo de € 230.968, o IMT registava um aumento de 

€ 34.383, a Derrama apresentava uma redução de € 19.773 e o IUC uma redução de € 

19.919. 

 
Estrutura dos Impostos Diretos 

 

  
(Valores em Euros) 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado Grau de 
Concretização 

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11.300.000 208.452 1,84% 

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.500.000 374.377 24,96% 

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2.000.000 314.352 15,72% 

DERRAMA 450.000 23.534 5,23% 

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 3.168 3168,03% 

IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00% 

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 15.250.200 923.883 6,06% 

 
 
 

Gráfico n.º 4 – Execução dos impostos diretos 
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Gráfico n.º 5 – Evolução dos impostos diretos 
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Gráfico n.º 6 – Execução da receita de capital 

 
 

Gráfico n.º 7 – Execução das componentes da receita de capital 
 

 
 
 
Os cabimentos, globalmente considerados, conheceram um decréscimo de 1,52 %. 
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Evolução dos Cabimentos 

 

 
 
 
 

Gráfico n.º 8 – Evolução dos cabimentos 

 
 

Os pagamentos no final de março de 2014 apresentavam um aumento de 16,87 % face a 

igual período do ano anterior o que, em termos absolutos, equivale a um acréscimo de € 

1.197.152,12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano
Encargos 

Transitados
Total Ano

Encargos 
Transitados

Total Ano
Encargos 

Transitados
Total

Correntes 14.861.516 2.711.542 17.573.058 15.967.093 1.996.233 17.963.326 1.105.577 -715.308 390.269

Capital 4.988.509 4.031.483 9.019.992 6.184.825 2.040.740 8.225.565 1.196.316 -1.990.743 -794.428

Total 19.850.025 6.743.025 26.593.050 22.151.918 4.036.973 26.188.891 2.301.892 -2.706.051 -404.159
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Gráfico n.º 9 – Evolução da despesa global 

 
 
 

Estrutura das Despesas 
 

    
(Valores em Euros) 

DESIGNAÇÃO 

2015 

Orçamentado Executado 
Peso 

Relativo 
Peso na 

Estrutura 
Grau de 

Concretização 

DESPESAS CORRENTES           

PESSOAL 14.572.200 3.444.949 49,98% 41,55% 23,64% 

AQUISIÇÃO DE BENS  1.372.675 253.706 3,68% 3,06% 18,48% 

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12.702.726 2.268.439 32,91% 27,36% 17,86% 

ENCARGOS FINANCEIROS 408.580 30.686 0,45% 0,37% 7,51% 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.084.259 878.676 12,75% 10,60% 28,49% 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 757.990 16.738 0,24% 0,20% 2,21% 

SUB-TOTAL CORRENTES 32.898.430 6.893.194 100,00% 83,14% 20,95% 

DESPESAS DE CAPITAL           

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 277.790 0 0,00% 0,00% 0,00% 
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INVESTIMENTO OBRAS 5.151.690 697.345 49,87% 8,41% 13,54% 

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 771.775 9.539 0,68% 0,12% 1,24% 

OUTROS INVESTIMENTOS 665.155 35.608 2,55% 0,43% 5,35% 

LOCAÇÃO FINANCEIRA 195.960 36.118 2,58% 0,44% 18,43% 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 754.580 170.992 12,23% 2,06% 22,66% 

AMORTIZAÇÕES 245.760 0 0,00% 0,00% 0,00% 

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3.110.000 448.618 32,08% 5,41% 14,43% 

SUB-TOTAL CAPITAL 11.172.710 1.398.219 100,00% 16,86% 12,51% 

      TOTAL 44.071.140 8.291.413   100,00% 18,81% 

 
 
 

Gráfico n.º 10 – Execução da despesa 

 
 

 

As despesas correntes verificavam uma execução de 20,95 %, equivalente em valores 

absolutos a € 6.893.194. 

As rubricas com maior execução eram as despesas com o pessoal e as transferências 

correntes. Os encargos financeiros apresentavam uma execução de 7,51 %. 

A aquisição de bens apresentava uma execução de 18,48 % e a aquisição de serviços 17,86 

%. 
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Gráfico n.º 11 – Execução das despesas correntes 

 

 
As despesas de capital, com uma execução de 12,51 %, apresentavam um valor absoluto 
de € 1.398.219. 

 
Gráfico n.º 12 – Execução das despesas de capital 
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A dívida a fornecedores no final de março de 2015 era de € 1.794.441,15. 

As dívidas de médio e longo prazo registavam uma redução de € 694.056,46, ou seja, um 

decréscimo de 3,07 %, face ao final de 2014. 

   
(Valores em Euros) 

Descrição 2014 2015 

∆ 

Valor % 

Empréstimos de Médio e Longo Prazo 19.359.320,96 18.910.702,60 -448.618,36 -2,37% 

De Contratos de Locação Financeira 693.024,42 656.110,26 -36.914,16 -5,63% 

Fornecedores c/c médio e longo prazo 3.035.125,90 2.826.601,96 -208.523,94 -7,38% 

Fornecedores imobilizado médio e longo 
prazo 188.935,52 188.935,52 0,00 0,00% 

Total 23.276.406,80 22.582.350,34 -694.056,46 -3,07% 

 

Gráfico n.º 13 – Evolução da dívida de médio e longo prazo 
 

 
 
 

Valerá a pena registar que o Município do Barreiro encerrou o mês de março de 2015 sem 

pagamentos em atraso a fornecedores, tendo por base as premissas estabelecidas na 

LCPA. 
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Durante o primeiro trimestre de 2015, o município do Barreiro estabeleceu compromissos 

plurianuais conforme o quadro seguinte. 

 

 

Com base nos dados disponíveis relativamente ao 1.º trimestre de 2015, podemos afirmar o 

seguinte:  

 

 A receita global aumentou em relação a igual período de 2014; 

 Foram transitados todos os compromissos assumidos e não liquidados de 2014 para 

2015; 

 Os cabimentos globais apresentam uma redução face ao período homólogo de 2014; 

 Os pagamentos registam um acréscimo face a 2014; 

 A execução da receita permitiu assegurar os encargos imediatos do Município; 

 Inexistem pagamentos em atraso (conceito LCPA); 

 

Temos vindo a acompanhar, ao longo de várias informações escritas, um conjunto de 

indicadores e a promover um conjunto de reflexões, nas quais se incluem as referentes ao 

contexto PAEL, sobre as quais, uma vez mais, procuraremos debruçar-nos.  

Como quaisquer outros indicadores, também estes assumem um caráter meramente 

indicativo. É fundamental, pois, lê-los e tomá-los em linha com a restante informação 

fornecida e com uma visão global, de conjunto, sobre as dinâmicas financeiro-patrimoniais 

da autarquia. 

 

Ainda sobre o teor dos indicadores disponíveis, valerá a pena referir que os mesmos não 

nos permitem, nesta fase, concluir como será a sua evolução ao longo do ano, até porque, 

muitas das variáveis apresentadas se encontram sujeitas a uma forte sazonalidade. 

Serviços para a actualização, suporte, apoio e 

manutenção das aplicações GISMAT-SIG, do município 

do arreiro – Ajuste Dire to

PH Informática, 

SA
36 meses

19-fev-2015 a 

19-fev-2018
0. 00,00 €

Aquisição de serviços para manutenção do jardim da 

Avenida Bento Gonçalves e jardim do Convento da 

Madredeus da Verderena, no Concelho do Barreiro - 

Ajuste Directo

O Nabo do 

Brejo, Lda.
12 meses

02-mar-2015 a 

02-mar-2016
. ,00 €

Aquisição de serviços de recolha de sações de 1m3 de 

capacidade de entulho e ervas - Ajuste Directo Suma, SA 12 meses
20-mar-2015 a 

20-mar-2016
9. 0,00 €

Aquisição de serviços de apoio jurídico para o 

Departamento da Gestão da Cidade - Ajuste Directo
Bernardo 

Marques
24 meses

20-mar-2015 a 

20-mar-2017
0.000,00 €

Designação Fornecedor
Vigência do 

contrato

Duração do 

contrato

Valor Total  sem 

IVA
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Já sobre o contexto PAEL, sempre importará relembrar que os seus principais se 

encontravam já integralmente alcançado em meados de 2014, momento a partir do qual 

passaram a inexistir pagamentos em atraso no conceito da LCPA. 

 

Passemos então aos dados concretos: 

 

 

 

Continua a haver uma redução de trabalhadores face ao final de 2014, o que colocará ainda 

mais dificuldades na ação do Município. 

 

 

Os valores apresentados, estão dentro das previsões apresentadas. 

 

 

 

O volume de horas extraordinárias encontra-se, no essencial, em linha com as previsões 

realizadas. 

 

 

Valor candidatura Valor real

794 728 -66,00 -8,31%

Var.

Evolução do n.º de trabalhadores no ano de 2015

Valor candidatura Valor real

Remunerações certas e permanentes 11.273.838,71 2.539.802,90 -8.734.035,81 -77,47%

Trabalho Extraordinário e Ajudas de Custo 196.463,91 47.410,23 -149.053,68 -75,87%

Prestações Sociais 156.079,09 167.818,26 11.739,17 7,52%

Segurança Social 1.876.051,06 609.866,03 -1.266.185,03 -67,49%

Encargos com Saúde 480.000,00 80.051,49 -399.948,51 -83,32%

Total 13.982.432,77 3.444.948,91 -10.537.483,86 -75,36%

Var.

Evolução da massa salarial no ano de 2015

Evolução do n.º de horas extraordinárias no ano de 2015

2014 2015

33.124,50 8.523,00 -24.601,50 -74,27%

Var.
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A remuneração do trabalho extraordinário situa-se, igualmente, ao nível do estimado.  

 

 

Valores sem IVA 

 

 

 

 

Valores sem IVA 

 

 

 

 

 

Evolução custo de horas extraordinárias e ajudas de custo no ano de 2015

Valor candidatura Valor real

196.463,91 47.410,23 -149.053,68 -75,87%

Var.

Valor candidatura Valor real

1.520.000,00 489.828,63 -1.030.171,37 -67,77%

Var.

Evolução dos valores dos contratos no ano de 2015

Valor candidatura Valor real

200.000,00 35.660,20 -164.339,80 -82,17%

Evolução dos valores das rendas no ano de 2015

Var.

Valor candidatura Valor real

716.777,72 169.023,30 -547.754,42 -76,42%

Var.

Evolução dos valores das aquisições no ano de 2015 

2014 2015

996.164,42 299.902,34 -696.262,08 -69,89%

Evolução dos custos com iluminação pública 2015

Var.

Valor candidatura Valor real

1.098.458,47 267.199,47 -831.259,00 -75,68%

Evolução dos subsídios atribuidos ano de 2015

Var.
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Evolução das transferências para as juntas ano de 2015 

Valor candidatura Valor real

1.275.467,53 306.085,41 -969.382,12 -76,00%

Var.

Valor candidatura Valor real

16.782.428,07 18.910.702,60 2.128.274,53 12,68%

Evolução do capital em dívida no ano de 2015 

Var.

2014 2015

120.175,85 33.109,45 -87.066,40 -72,45%

Evolução das receitas com concessões no ano de 2015

Var.

Valor candidatura Valor real

6.803.947,41 1.304.215,81 -5.499.731,60 -80,83%

Evolução dos impostos indiretos e taxas no ano de 2015 

Var.

2014 2015

681.928,58 28.917,99 -653.010,59 -95,76%

Evolução das cobrança em execução fiscal 2015

Var.

Valor candidatura Valor real

13.116.736,05 923.883,26 -12.192.852,79 -92,96%

Var.

Evolução dos impostos diretos no ano de 2015

Evolução das receitas provenientes das tarifas de água e resíduos no ano de 2015

Valor candidatura Valor real

10.090.421,10 2.480.397,88 -7.610.023,22 -75,42%

Var.
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Continuaremos, como até aqui, a acompanhar a evolução destes indicadores.  

Construir uma situação financeira cada vez mais sólida, criando as condições 

indispensáveis a um aumento do investimento público no concelho e à prestação de um 

serviço público de qualidade crescente é, para nós, fundamental. 
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Candidatura Descrição Sumária Valor elegível 
% Comp. 

PORL 
Estado 

Desmaterialização e 
Modernização de um 
Municipio - "A Smart 
City" 

Pretendemos com este projeto de 
reengenharia implementar uma 
solução integrada, transversal às 
nossas atribuições, promovendo 
sempre que possível uma redução 
de custos. Será certamente um 
contributo decisivo para um 
processo global de modernização, 
organização, democratização, e 
otimização de custos, com vista a 
uma maior e mais eficiente 
proximidade com o Municipe.  

 695,572.36€  40% Análise 

Promoção e 
capacitação 
institucional  

Uma Memória e um Futuro para o 
Barreiro - Reforço e Promoção da 
Identidade Territorial 

 438,293.57€  40.00% Aprovada 

Estratégia de Promoção Nacional e 
Internacional do Arco Ribeirinho Sul 

 98,701.72€  40.00% Aprovada 

TCB 3.0 

Dotar TCB com soluções 
tecnológicas para todas em todos os 
sectores fazendo refletir estes 
sistemas na informação ao 
passageiro. 

188,870.10€ 40% Análise 

Energia  

Implementação de equipamentos 
para melhoria da eficiência 
energética da iluminação pública e 
semaforização no Barreiro 

153.181 € 50.00% Análise 

Req. da Rede Escolar 
1º Ciclo Edu. Pré-
Escolar  

Antiga Escola Mendonça Furtado - 
Centro Escolar 1.460.751 € 

65.00% Aprovada 

EB1/JI da Penalva 629.917 € 65.00% Aprovada 

Req. da Rede Escolar 
1º Ciclo Edu. Pré-
Escolar  

EB1 nº3 do Barreiro 2.051.566 € 50.00% 
Não 

Aprovado 

Req. da Rede Escolar 
1º Ciclo Edu. Pré-
Escolar  

EB n.º3 do Barreiro 1.813.900 € 65.00% 
Não 

Aprovado 

Req. da Rede Escolar 
1º Ciclo Edu. Pré-
Escolar  

Remodelação/ Conservação da 
Antiga Escola n.º2 em Biblioteca 

113.666 € 65% Análise 

Mobilidade Territorial  
Melhoria da Acessibilidade Urbana 
na Zona Antiga do Barreiro 600.000 € 

50.00% 
Não 

Aprovado 

Mobilidade Territorial  

Requalificação Urbana da Rua 
Calouste Gulbenkian 544.500 € 

50.00% 
Não 

Aprovado 

Constituição do Corredor Ciclável 
Poente da Zona Urbana do Barreiro 440.000 € 

50.00% 
Não 

Aprovado 

Regeneração Urbana 
“Barreiro Vivo”  6.996.860 € 

50.00% 
Não 

Aprovado 

“Quinta da Mina – Cidade Sol”  6.929.712 € 
50.00% 

Não 
Aprovado 

Parcerias para a 
Regeneração Urbana  
- Zonas Ribeirinhas e 
Marítimas 

Qualificação - Bento Gonçalves, 
Barreiro Antigo 

1.373.973 €  72.00% Aprovada 

Qualificação - Alburrica 2.269.555 € 72.00% Aprovada 

Parcerias para a 
Regeneração Urbana  

Ampliação actividade económica 120.000 € 
25.00% 

Não 
Aprovado 
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- Zonas Ribeirinhas e 
Marítimas Eficiência energética 20.000 € 

50.00% 
Não 

Aprovado 

Recuperação edifícios municipais 689.725 € 
50.00% 

Não 
Aprovado 

Mobiliário urbano 232.524 € 
50.00% 

Não 
Aprovado 

Iluminação Pública 1.107.200 € 
50.00% 

Não 
Aprovado 

Qualificação - Frente rio/ Bento 
Gonçalves 720.974 € 

50.00% 
Não 

Aprovado 

Controlo e disseminação da 
intervenção 30.000 € 

65.00% 
Não 

Aprovado 

Parcerias para a 
Regeneração Urbana 
- Bairros Críticos 

Renovação do Edifício Municipal sito 
na Rua 10 545.000 € 

50.00% 
Não 

Aprovado 

Conservação do Gabinete de 
Atendimento e Apoio à Comunidade 24.500 € 

50.00% 
Não 

Aprovado 

Parcerias para a 
Regeneração Urbana 
- Bairros Críticos 

Requalificação Urbana da Quinta da 
Mina e Cidade Sol 

2.068.317 €  59.30% Análise 

Realização e execução do projecto 
de Marketing Comercial 

2.625 € 65.00% Aprovada 

Assessoria técnica externa à 
implementação e avaliação do 
Programa de ação 

75.000 € 65.00% Aprovada 

Divulgação do Programa de 
Parcerias para a Regeneração 
Urbana 

17.950 € 65.00% Aprovada 

Geração de energia alternativa para 
os edifícios a intervir e certificação 
energética 

14.975 €  65.00% Aprovada 

Execução dos Arranjos Exteriores 
da Escola EB1 de Santo António da 
Charneca 

174.062 € 65.00% Aprovada 

Conservação do edifício de apoio ao 
movimento associativo dos 
moradores 

33.500 € 65.00% Aprovada 

Conservação do exterior do Pavilhão 
Municipal Luis de Carvalho 

131.131 € 65.00% Aprovada 

Reabilitação urbana 

Prolongamento do Passeio Augusto 
Cabrita 

149.203 € 65.00% Aprovada 

Reabilitação da Piscina Municipal do 
Barreiro 

170.955 € 65.00% Aprovada 

Requalificação do Bairro Alves 
Redol 

139.767 € 65.00% 
Não 

Aprovado 

Requalificação do Bairro Alfredo da 
Silva 

96.519 € 65.00% Aprovada 

Requalificação/ Ampliação do 
Cemitério da Vila Chã 

1.354.374 € 65.00% 
Não 

Aprovado 

REPARA - Limpeza do coletor da 
Avª Bento Gonçalves 

84.700 € 65.00% Aprovada 

Reabilitação da Proteção Marginal 
do Passeio Augusto Cabrita, no 
Barreiro 

759.544 € 65.00% Aprovada 

Parque Juvenil dos Pardalitos 158.601 € 65.00% Análise 

Reabilitação do Café Barreiro 98.923 € 65.00% Análise 

Recuperação dos Moinhos em 
Alburrica 

79.410 € 65.00% Análise 

Recuperação do Parque Infantil 74.003 € 65.00% Análise 
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Professora Maria Machado 

Requalificação do Bairro das 
Palmeiras 

178.922 € 65.00% Análise 

Revitalização do Centro do Barreiro 290.314 € 65.00% Análise 

Requalificação / Ampliação do 
Cemitério da Vila Chã 

1.354.374 € 65.00% Análise 

Alburrica - Pavimentação de Parque 
de Estacionamento e Caminhos 
Pedonais 

59.484 € 65.00% Análise 

Requalificação da envolvente ao 
Mercado e Piscina do Lavradio 

183.690 € 65.00% Análise 

Reabilitação da Rede Viária no 
Barreiro 

769.564 € 65.00% Análise 

Valorização Largo Soeiro Gomes 100.465 € 65.00% Análise 

Largo Alexandre Herculano 26.419 € 65.00% Análise 

Monumento Escultórico Fuzileiros 
Navais 

36.750 € 65.00% Análise 

Requalificação do Parque Infantil da 
Cidade Sol 

22.664 € 65.00% Análise 

Requalificação do Bairro Alfredo da 
Silva - 2ª fase 

59.998 € 65.00% Análise 
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PROCESSO N.º 603/05.7BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida pela SEGUM – Soc. de Construções, S.A. contra a CMB.  

Impugnação de cobrança de taxas. 

Aguarda sentença. 

 

PROCESSO N.º 3002/07.2BELSB - 4ª UNID. ORGÂNICA DO TRIB. ADM. CIRC. LISBOA 

Ação proposta pela AMEC – Associação de Música Educação e Cultura contra a CMB com 

base em protocolo que assinou com o Município. 

Sentença proferida em 13/02/2009; Incompetência do T. Adm. Círculo de Lisboa. Remessa 

dos autos para o TAF de Almada. 

Julgamento marcado para 08/06/2011. 

Foram juntos novos documentos na sequência da decisão proferida em audiência de 

julgamento. 

Foi proferida sentença, na qual o Município foi condenado a pagar à A. 90.409,48€ (noventa 

mil, quatrocentos e nove euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido de juros. 

Foi apresentado recurso em Dezembro de 2012 e foi distribuído no TCA Sul em 14-01-2013. 

Aguarda Acórdão. 

 

PROCESSO N.º 788/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

A. : Arkhétypos – Atelier de Arquitectura, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Ação de responsabilidade civil extracontratual por anulação de concurso de ideias. Ação 

contestada pela CMB. 

Resposta à matéria de facto constante da base instrutória em 16.11.2009. 

Sentença favorável ao Município.  

A autora recorreu e já foram produzidas alegações no TCA. 

 

PROCESSO N.º 1030/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida por Vitor Correia Duarte e Manuel Crespo na qual é pedida indemnização ao 

Município por ocupação de terreno. 

Contestada em 07/09/2009. 

Sentença proferida em 03/05/2010 favorável ao Município a julgar procedente a excepção 

da incompetência do Tribunal. 

Os Autores intentaram nova ação (processo n.º 2125/10.5TBBRR no Tribunal Cível). Foi 

contestada e foi elaborada sentença a dar razão aos Autores no pedido indemnizatório.  
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Foi interposto recurso que ainda está no Tribunal da Relação. 

 

PROCESSO N.º 797/09.2BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida pelo Mº. Público pedindo a declaração de ilegalidade da tarifa do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Pluviais. 

Oposição enviada em 11.09.2009. Foi recebida resposta do Mº.Pº. 

Aguarda decisão que pode passar por alegações. 

  

PROCESSO N.º 915/09.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do Regulamento Municipal de 

Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.12.2009.  

A aguardar sentença. 

 

PROCESSO N.º 1041/09.8BEALM DO TAF DE ALMADA 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do mesmo Regulamento 

em matéria de liquidação de nova taxa. Contestação em 11.12.2009. Produzidas alegações 

em 5/12/2011. 

O processo voltou à fase de contestação em Julho de 2014 

Contra-alegações apresentadas em Setembro de 2014 

 

PROCESSO N.º 1014/08.8BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação de Autedor – Publicidade Exterior, Lda. contra aplicação do Regulamento 

Municipal de Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.05.2009. 

Alegações de direito em 28.12.2009. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

 

PROCESSO N.º 303/07.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação de posse administrativa de imóvel em 28/12/2006. 

Junção de procuração no processo em 05.04.2010.  

Sentença de 03/01/2011 desfavorável ao Município.  

Foi interposto recurso em 01/02/2011. 

Incidente de Habilitação de Herdeiros de uma das A.A. em 14 de Janeiro de 2010. 

Distribuído no TCA Sul em 21-03-2011. 
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Proferido acórdão em 13 de Setembro de 2014 – o processo vai baixar ao TAF para nova 

decisão. 

 

PROCESSO N.º 658/07.0TBBRR DO 2º. JUÍZO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO BARREIRO 

Ação cível com pedido de indemnização movida por Raquel Maria Lino de Oliveira contra 

vários R.R., incluindo o Município do Barreiro. 

A ação de indemnização, com fundamento na morte de um menor por queda numa cisterna 

não vedada, não foi contestada pelo Município. Ulteriores desenvolvimentos foram decididos 

por despacho, designadamente os decorrentes do falecimento de alguns réus.  

Foram indicadas testemunhas nos autos e prova documental, em como a rede em causa é 

privada, em Outubro de 2013. 

 

PROCESSO N.º 272/10.2BESNT – 3ª. UNID. ORG. DO TAF DE SINTRA 

Ação Administrativa Especial interposta pelo Município de Cascais contra a CDPOR de 

Lisboa em que o Município do Barreiro é contra-interessado. 

Contestação elaborada em 14 de Abril de 2010. 

Proferido despacho saneador em 08 de Setembro de 2014 

Aguarda decisão. 

 

PROCESSO N.º 725/10.2 DA U.O. 2 DO TAF DE ALMADA 

Impugnante: Galp – Comercialização Portugal S.A. 

Impugnada: Fazenda Pública 

Exequente(?) – Município do Barreiro 

Foi contestada a impugnação. Aguarda-se despacho que decida as exceções invocadas. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

 

PROCESSO N.º 2125/10.5TBBRR – TRIB. FAM. MEN. E COMARCA DO BARREIRO - 3º. 

JUÍZO CÍVEL 

A.A.: Vitor Duarte e Outros 

R. : Município do Barreiro 

Foram apresentadas alegações no recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça, 

em 28 de Maio de 2012. 

Recurso apresentado pelo A. 

O Município contra-alegou em Novembro de 2014. 
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PROCESSO N.º 152/12.7BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 

interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 

já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

PROCESSO N.º 504/12.2BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 

13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

PROCESSO N.º 1119/12.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de Discussão e Julgamento agendada para 2 e 4 de Março 

 

PROCESSO N.º 1105/09.8BEALM DO TAF DE ALMADA – 2ª UNID. ORG. 

Ação de impugnação movida pela Cipol, S.A., deduzindo pedido contra a liquidação de 

taxas devidas pela instalação de bombas combustíveis liquidas e gasosas em propriedade 

privada com abastecimento na via pública e no interior de propriedade. 

Ação contestada.  

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso.  

 

 

PROCESSO N.º 1325/09.5BEALM DO TAF DE ALMADA 
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Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra a liquidação de nova taxa ao abrigo 

do mesmo Regulamento. Contestação em 12.01.2009. 

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso e foram apresentadas as correspondentes alegações em Julho de 

2014. 

 

PROCESSO N.º 1642/14.2TBRR DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA, MENORES E DE 

COMARCA DO BARREIRO 

A. Forte & Pinheiro 

R. Município do Barreiro 

Ação declarativa relativamente ao licenciamento de uma alteração ao edifício sito na Rua 

Nuno Tristão, N.º 22-B, Alto do Seixalinho, Barreiro 

Contestada em 19 de Setembro de 2014 

 

PROCESSO N.º 152/12.7BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo  

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 

interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 

já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

PROCESSO N.º 504/12.2BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 

13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

PROCESSO N.º 1119/12.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  
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Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de discussão e julgamento agendada para dia 02 e 04 de Março de 2015. 

A ação foi suspensa em sede de discussão e julgamento, com vista ao acordo entre a A. e 

os coproprietários do prédio, objeto da ação. 

 

PROCESSO N.º 1012/14.2BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Petrogal – Petróleos de Portugal  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade e de ocupação de via pública do ano de 2014 

Apresentada contestação. 

 

PROCESSO N.º 1019/14.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Repsol  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade do ano de 2014 

Apresentada contestação. 

 

PROCESSO N.º 1221/14.4BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo  

R.: Município do Barreiro 

Ação administrativa comum “edifício fénix “ 

Em fase de contestação. 

 

PROCESSO N.º 1221/14.4BEALM-A DO TAF DE ALMADA 

A: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo  

R.: Município do Barreiro 

Providência cautelar, com vista a obstar à certificação da propriedade horizontal do “edifício 

fénix “ 

Em fase de contestação.  

 

PROC.º Nº 160-A/01 – 2º SECÇÃO – TAF LISBOA - 6ª UNIDADE ORGÂNICA 

Execução de Sentença 

02.03.15 – Recebemos Acórdão proferido pelo TCA Sul. Recurso parcialmente 

improcedente e indicação para pagar taxa de justiça. 
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PROC.º Nº 04521/08 – 2º JUÍZO – 1ª SECÇÃO  - TRIBUNAL CENTRAL 

ADMINISTRATIVO SUL 

Recurso de Contencioso de Anulação  

Proferida decisão desfavorável à recorrente. Interposto recurso. Produzidas alegações. 

Aguarda decisão. 

07.11.12 – Recebemos substabelecimento da Dr.ª Alexandra Simão José. 

28.05.13 – Recebemos Acórdão que nos foi remetido pelo Tribunal Central Administrativo 

Sul 

28.05.13 – Enviámos p/Dr.ª Beatriz Peres/DAG 

12.03.14 – Enviámos contestação no âmbito do processo executivo. 

29.04.14 – Enviámos requerimento com junção de procuração forense. 

14.05.14 – Recebemos réplica da parte contrária 

 

PROC.º Nº 01742/07 – 2º JUÍZO – 2ª SECÇÃO (CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO) 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2004) 

Tribunal Central Administrativo Sul 

Proferida decisão favorável à C.M.B. Arguida nulidade do acórdão pela SETGÁS. Pendente 

de decisão quanto à nulidade. 

 

PROC.º Nº 894/06.6BEALM – TAF- ALMADA 

Decisão favorável ao Município do Barreiro. Interposição de recurso pelo STAL. 

Apresentadas contra-alegações de recurso. 

 

PROC.º Nº 657/07.1BEALM – TAF – ALMADA – UNIDADE ORGÂNICA 2 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2007) 

13.04.09 – Enviámos para o Tribunal cópia do Regulamento Municipal de Liquidação e 

Cobrança de Taxas do Município do Barreiro. 

 

PROC.º Nº 934/08.4BEALM 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2008) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Apresentada contestação. 
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PROC.º Nº 1021/08.0BEALM 

ZON/TV CABO PORTGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Apresentadas alegações. 

 

PROC.º Nº 1749/09.8TBBRR 

Arresto 

Tribunal de Família e de Menores e de Comarca do Barreiro – 1º Juízo Cível 

Município do Barreiro instaurou procedimento cautelar de arresto o qual foi decretado. 

Veículo apreendido. 

 

PROC.º Nº 724/09.7BEALM  - TAF – ALMADA – UNIDADE ORGÂNICA 2 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação Judicial 

16.12.09 - Foi apresentada contestação. 

25.09.13 – Recebemos notificação para nos pronunciarmos sobre requerimento da parte 

contrária e juntar processo administrativo. 

03.10.13 – Foi entregue requerimento no TAF Almada – Unidade Orgânica 2. Protestando 

juntar processo administrativo (6 Vols.) caso se entenda por necessário. 

 

PROC.º 962/09.2BEALM- TAF – ALMADA 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação Judicial 

05.01.10 - Foi apresentada contestação. 

29.10.10 – Setgás apresentou alegações. 

02.11.10 – Junção aos autos do processo administrativo. 

 

PROC.º Nº 1212/09.7BEALM  - TAF – ALMADA  – UNIDADE ORGÂNICA 2 

ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Foi apresentada contestação. 

26.11.12 – Recebemos parecer do Ministério Público 

12.03.13 – Recebemos requerimento da Zon Tv Cabo Portuguesa, S.A. 
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PROCº Nº 655/09.0BEALM  - TAF - ALMADA  

ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Foi apresentada contestação. 

 

PROCº Nº 116/11.8BEALM -TAF - ALMADA  

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

22.02.11 – Recebida P.I. no escritório, com 30 dias de prazo para apresentar contestação. 

21.07.11 - Recebida notificação do TAF Almada, para serem apresentadas alegações 

sucintas. 

19.09.11 – Recebida alegações da Dr.ª Mª Del Carmen de La Fuente.  

19.10.11 – Recebida notificação do TAF Almada com alegações da Dr.ª Mª Del Carmen de 

La Fuente. 

07.12.11 – Recebida sentença.  

09.12.11 – Sentença enviada à Dr.ª Beatriz Peres/DAG. 

12.03.12 – Recebida notificação com conta para receber 

14.03.12 – Enviada notificação com conta a receber p/Dr.ª Beatriz Peres – DAG. 

22.06.12 – Enviada P.I. e Contestação, em formato pdf, por e-mail, p/Dr.ª Beatriz 

Peres/DAG. 

03.07.12 – Recebemos requerimento da Dr.ª M.ª Carmen de la Fuente, com pedido de 

execução de sentença de anulação de actos administrativos. 

 

PROCº Nº 761/11.1BEALM- TAF - ALMADA– UNIDADE ORGÂNICA 1 

Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária 

06.12.11 – Apresentámos contestação 

17.05.13 – Recebemos sentença. 

20.05.13 – Enviámos sentença P/Dr.ª Beatriz Peres/DAG 

07.06.13 -  Enviámos requerimento c/comprovativo de pagamento de taxa de justiça 

18.07.13 – Recebemos notificação com data de audiência preliminar. 

19.07.13- Recebemos procuração com poderes especiais que nos foi remetida pela Dr.ª 

Beatriz Peres/DAG. 

16.09.13 – Tribunal informou que a audiência prévia ficou sem efeito. Aguardar nova 

notificação com designação de data. 

26.03.14 – Enviado requerimento probatório p/Tribunal, através do SITAF 

21.10.14 – Recebemos notificação para a realização de audiência prévia no dia 19.11.14, às 

10h00. 
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PROCº Nº 393/12.7BEALM- TAF - ALMADA– UNIDADE ORGÂNICA 1 

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

15.05.12 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

08.06.12 – Apresentámos contestação 

05.09.12 – Recebemos notificação do Tribunal para serem apresentadas alegações. 

09.10.12 – Apresentámos alegações 

07.11.12 – Recebemos substabelecimento da Dr.ª Alexandra Simão José 

 

PROCº Nº 1949/11.0TABRR-D 

Inquérito 

Serviços do Ministério Público do Barreiro – Secção de Processos 

15.05.12 – Recebemos despacho de arquivamento e restante processo, com uma nota da 

Dr.ª Beatriz Peres a solicitar esclarecimento sobre demolição 

23.05.12 – Enviámos requerimento para Serviços do Ministério Público do Barreiro 

21.06.12 – Enviámos despacho para Dr.ª Beatriz Peres/DAG 

 

PROCº Nº 783/10.0BEALM -TAF - ALMADA– UNIDADE ORGÂNICA 2 

APN – Publicidade, Lda  (27.06.12) 

Impugnação 

27.06.12 – Recebemos requerimento da C.M.B. a revogar mandato conferido ao Dr. Manuel 

Fernando Salazar e Procuração nº 06/2012 

 

PROCº Nº 442/10.3BEALM  -TAF - ALMADA 

Transportes Sul do Tejo, S.A. (07.11.12) 

08.11.12 – Envio de requerimento c/junção de procuração forense p/TAF Almada 

22.11.12 – Recebemos requerimento com documentos dos TSB – Transportes Sul do Tejo, 

S.A. 

03.12.12 – Enviámos resposta p/TAF Almada. 

20.01.14 – Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 

e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

03.10.14 – Recebemos requerimento da parte contrária onde manifesta ao Tribunal que as 

partes não chegaram a acordo 

07.10.14 – Enviámos requerimento a subscrever os termos do requerimento da parte 

contrária. 

23.10.14 – Enviámos requerimento onde consta que deve ser indeferida a intervenção 

requerida pelos TST. 
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PROCº Nº 1013/12.5BEALM TAF - ALMADA– UNIDADE ORGÂNICA 1 

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

07.12.12 – Recebemos P.I.. com prazo de 30 dias para contestar 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

06.01.14 – Recebemos alegações da parte contrária, via fax. 

29.01.14 – Apresentámos alegações. 

 

PROCº Nº 1062/12.3BEALM -TAF - ALMADA 

Acção Administrativa Comum – Forma Sumária 

18.12.12 – Recebemos P.I. com prazo de 20 dias para apresentar contestação 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada. 

07.11.13 – Enviado p/Tribunal requerimento probatório e certidão 

 

PROCº Nº 1075/12.5BEALM  - TAF- ALMADA – UNIDADE ORGÂNICA 1 

Acção Administrativa Especial de pretensão Conexa com Actos Administrativos 

18.12.12 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

22.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

07.03.13 – Envio do processo administrativo p/TAF Almada (constituído por Volume I e II) 

17.06.14 -  Envio de alegações p/TAF Almada 

12.12.14 – Recebemos notificação de renúncia de mandato da parte contrária. 

20.01.15 – Recebemos notificação com junção de procuração outorgada a novo mandatário 

da parte contrária. 

 

PROCº Nº 208055/12.6YIPRT - TRIBUNAL DE FAMÍLIA E DE MENORES E DE 

COMARCA DO BARREIRO – 2º JUÍZO CÍVEL 

THYSSENKRUPP ELEVADORES, LDA (05.06.13) 

Acção Administrativa Comum – Forma ordinária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

05.06.13 -  Recebemos processo no escritório, com 30 dias para apresentar contestação. 

(processo recebido a 23.05.13, pela C.M.B.) 

24.06.13 – Enviámos contestação. 

18.09.13 – Recebemos notificação do tribunal, para em 10 dias esclarecer se a entidade 

demandada prevê o pagamento das restantes facturas reclamadas, proximamente. 

27.09.13 – Enviámos requerimento para Tribunal 

29.11.13 – Requerimento recebido da parte contrária – Dr. Miguel Mora do Vale 
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09.12.13 – Enviámos requerimento/resposta p/TAF Almada. 

17.12.13 - Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 

e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

13.01.14 – Enviámos requerimento com rol de testemunhas. 

24.09.14 – Envio de Requerimento por plataforma electrónica 

 

PROCº Nº 610/13.6BEALM – TFA -ALMADA 

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

09.07.13 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

12.09.13 – Enviámos a referência para proceder ao pagamento DUC e solicitado relatório à 

Dr.ª Carla Ribeiro. 

17.09.13 – Recebemos o comprovativo do pagamento DUC e o relatório da Dr.ª Carla 

Ribeiro 

20.09.13 - Enviámos contestação para Tribunal. 

23.01.14 - Enviámos processo administrativo para Tribunal 

 

CONSTROPE – Congevia, Engenharia e Construção, S.A. (12.12.13) 

Injunção nº 167062/13.0YIPRT 

12.12.13 – Recebemos notificação da C.M.B. para proceder à apresentação da oposição. 

03.01.14 – Enviámos oposição 

15.04.14 – Recebemos aperfeiçoamento dos articulados 

17.04.14 – Enviámos para DIEPEM, p/Engª Ana Correia, para comentar. 

21.05.14 – Enviámos contestação (no exercício do contraditório). 

28.10.14 – Entregue no Tribunal processo administrativo, constituído por 7 volumes e 1 cd. 

02.02.15 – Marcada audiência prévia para 08.04.15 às 14h30. 

 

PROCº Nº 48/14.8BEALM - TAF- ALMADA – UNIDADE ORGÂNICA 1 

CONSTROPE – Congevia, Engenharia e Construção, S.A. (13.03.14) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

13.03.14 – Recebemos P.I.  

17.03.14 – Enviámos contestação. 

21.05.14 – Enviámos requerimento a confirmar o que já fora afirmado na contestação. 

11.06.14 – Enviado requerimento com a requerer admissão de notificação às partes 
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PROCº Nº 375/10.3PCBRR 

Inquérito 

Serviços do Ministério Público do Barreiro – Secção de Processos 

Em prazo para requerer abertura de Instrução 

 

PARTICIPAÇÃO DE ROUBO NO ECO-MOÍNHO (25.02.15) 

Apresentação de queixa crime e pedido de indemnização 

 

ANABELA NABAIS FIGUEIRA (20.02.15) 

Agressão no Parque da Cidade 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

05 04-03-2015 79 RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTES A ENTIDADES DO CONCELHO 

05 04-03-2015 80 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE PARA APOIO AO PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE POLICIAMENTO DA 2ª EDIÇÃO TAÇA CIDADE DO BARREIRO EM FUTEBOL 

05 04-03-2015 81 CEDÊNCIA DE TRANSPORTES À ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE SETÚBAL 

05 04-03-2015 82 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA 15ENA DA 
JUVENTUDE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA GASOLINE; HEY, PACHUCO!; ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL; ADÂO, ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ARTES E OFÍCIOS; SIRB OS PENICHEIROS 
 

05 04-03-2015 83 ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 3/2006 DA AUGI Nº 8 – QUINTA DO VISCONDE – FREGUESIA 
DE SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA – (LT/140/2A) 

05 04-03-2015 84 DEVOLUÇÃO DE VERBA - RUA MARIA LALANDE, Nº 7 – 3º DTO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DO BARREIRO E 
LAVRADIO - (OI/45/14) 

05 04-03-2015 85 DEVOLUÇÃO DE VERBA - RUA GIL VICENTE, Nº 9 – R/C DTO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DO BARREIRO E 
LAVRADIO - (RE/97/14) 

05 04-03-2015 86 PROCESSO DISCIPLINAR N.º 01/2014 – DECISÃO FINAL (DGFP) 

05 04-03-2015 87 REGIME DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

05 04-03-2015 88 PROC. N.º 459/14 DGFP. PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO 

05 04-03-2015 89 PROC. N.º 475/15 DGFP. PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO 
 

 

 

N.º Reunião 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

05 04-03-2015 90 NÃO RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE USO DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO NO MERCADO MUNICIPAL 
DE SANTO ANDRÉ, E RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO 

05 04-03-2015 91 REVOGAÇÃO DA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIO NO BAR DO AMAC 

05 04-03-2015 92 
PEDIDO DE AUSÊNCIA AO LUGAR N.º 67 DO MERCADO ABASTECEDOR – PROCESSO N.º 477/C 
 

05 04-03-2015 93 PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE LOJA Nº 2, NO 
MERCADO DE PALMEIRAS 

05 04-03-2015 94 PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE USO REFERENTE À GARAGEM N.º 22 TIPO –A, DO MERCADO 
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 

06 18-03-2015 95 MOÇÃO - TOMADA DE POSIÇÃO - REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA SOCIAL 
 

06 18-03-2015 96 MOÇÃO - MANIFESTO CONTRA A "MUNICIPALIZAÇÃO" DA EDUCAÇÃO 
 

06 18-03-2015 97 MOÇÃO - PELO DIREITO DAS POPULAÇÕES AO TRANSPORTE PÚBLICO E À MOBILIDADE 
 

06 18-03-2015 98 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE CMB REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2015 
 

06 18-03-2015 99 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DE CMB REALIZADA EM 4 DE MARÇO DE 2015 
 

06 18-03-2015 100 DIA MUNDIAL DO BOMBEIRO 2015 
 

06 18-03-2015 101 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE AO GRUPO DESPORTIVO FABRIL DO 
BARREIRO 
 

06 18-03-2015 102 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASQUILHOS, RELATIVO 
AOS ALUNOS DAS SALAS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DA ESCOLA EB 2/3 QUINTA NOVA DA TELHA 
 

06 18-03-2015 103 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AO ARTEVIVA - COMPANHIA DE TEATRO DO BARREIRO 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

06 18-03-2015 104 RETIFICAÇÃO AO MAPA DE TRANSPORTES ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 22/2015 
 

06 18-03-2015 105 RETIFICAÇÃO AO MAPA DE TRANSPORTES ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 74/2015 
 

06 18-03-2015 106 SAUDAÇÃO A LEONOR ANDRADE - VENCEDORA DO FESTIVAL DA CANÇÃO 
 

06 18-03-2015 107 
COMPRA E VENDA DE TERRENO E CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INFRAESTRUTURAS - 
CASAL MONTEIRO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA. 
 

06 18-03-2015 108 CONCURSO EUROPAN 13 - ESTAÇÃO RODO-FERRO-FLUVIAL DO SUL E SUESTE E ZONA ENVOLVENTE. 
 

06 18-03-2015 109 
PROJETO AHORTA "HORTAS NO CORAÇÃO DA CIDADE" - REDE MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS E 
ESTUDO PRELIMINAR PARA A UNIDADE HORTÍCOLA DA QUINTA DA HORTINHA - (PROC.º DP/336) 
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Informação Escrita do Presidente da Câmara 
À Assembleia Municipal 

Fevereiro e Março de 2014 
 
 

 

Comemoramos Abril e os seus 40 anos.  

Comemoramo-lo como ele é. Uma imensa construção coletiva. Permanente. Sem barreiras ou 

limites. Apontada ao futuro. Desafiadora. 

Comemoramo-lo com todos, e convidamos todos a comemorá-lo connosco.  

Convidámos várias entidades para que, em conjunto, se projetasse uma grande festa de Abril. 

As comemorações, como já terão podido constatar, estendem-se por múltiplas áreas e espaços.  

A noite de 24/25 de abril, o desfile, o concerto, as cerimónias institucionais da manhã seguinte, o 

jantar de dia 26, deverão ser grandes festas no âmbito de uma festa maior e mais vasta. 

Uma festa que é nossa obrigação prolongar por todo o ano. Todos os anos. A cada dia. 

A vossa presença nos vários momentos – a presença daqueles em quem a população delegou 

uma parte do seu poder – é fundamental para que Abril cumpra o seu objetivo. 

Conto ver-vos. Encontrar-nos-emos, seguramente! 

 

O Governo decidiu privatizar a EGF, detentora, entre muitas outras participações, da maioria do 

capital social das empresas multimunicipais da área dos resíduos, onde se conta a AMARSUL. 

A decisão de privatizar a EGF é, antes do mais, a decisão de privatizar um serviço público 

essencial: a recolha de lixo. 

A isto mesmo não é alheia a decisão tomada pelo Governo, pouco tempo depois, de criar, 

artificialmente, monopólios privados no setor dos resíduos, privilegiando em absoluto a entidade 

que venha a assumir a posição de acionista maioritário hoje assumida pela empresa pública EGF. 

Esta decisão é, a todos os títulos, inaceitável. 

Jurídico-constitucionalmente inaceitável, ela é-o também no plano dos princípios.  

Continuaremos firmes na posição tomada na primeira hora, opondo-nos frontalmente a esta 

privatização e ao que ela representa para o serviço público tal como hoje o conhecemos.  

Recorreremos, como tornámos público, a todos os meios que se mostrem ao nosso alcance. 

Defender um serviço público de recolha de resíduos é, também, defender Abril. 
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1. Barreiro: Uma Grande Equipa 
 

A 21 de março realizou-se a apresentação oficial do Dia B – 2014.  

A 3ª edição desta grande ação de voluntariado urbano está marcada para 6 e 7 de junho.  

No primeiro dia, dedicado às escolas e à comunidade educativa, contamos com a intervenção, no 

terreno, de 27 escolas do concelho, com mais de 80 propostas de alunos, pais e professores que 

permitirão fomentar o convívio e a participação cívica e ativa dos participantes.  

No dia 7, com intervenção aberta a toda a comunidade, contamos igualmente com dezenas de 

projetos construídos e propostos pela população.  

Ao ovi e ta os esta ideia  p o u a os, em conjunto com toda a comunidade e de forma 

participada, incentivar o desenvolvimento e a realização de ações que, pela sua natureza ou 

relevância, promovam um impacto efetivo na melhoria da imagem de diferentes espaços 

públicos, desde o aspeto visual à superação de preconceitos sociais, procurando ainda 

desenvolver instrumentos e plataformas sólidas de promoção de uma cidadania ativa, da 

capacidade de auto-organização, da procura coletiva de soluções e da participação de toda a 

comunidade, contribuindo assim para a construção de um Barreiro cada vez mais exigente, mais 

consciente do seu potencial e melhor preparado para encontrar e construir os caminhos do seu 

futuro. 

 

Cientes que a intervenção social é, por definição e necessidade, um trabalho eminentemente de 

partilha e construção coletiva, onde a capacidade de cada um para promover e potenciar a 

capacidade de resposta e intervenção de todos os outros constitui um fator determinante, 

procuramos, permanentemente, estreitar laços e aprofundar soluções e percursos. 

Ao longo destes dois meses participámos nas reuniões do Núcleo Local de Inserção, nas reuniões 

da Platafo a “up a o elhia da Pe í sula de “etú al e o e o t o Ofe ta Fo ativa e 

Dese volvi e to Lo al , p o ovido pela Rede de E p ega ilidade Ba ei o-Moita, entre muitas 

outras.  

Neste âmbito, estamos ainda a colaborar na candidatura ao p og a a Cidada ia Ativa , da 

Fundação Calouste Gulbenkian, encabeçando uma parceria supraconcelhia de entidades dos 

concelhos do Barreiro e da Moita.  

Nesta mesma linha de trabalho, temos acompanhado a evolução do Programa de Parcerias para a 

Rege e aç o U a a Quinta da Mina e Cidade “ol/Cidade pa a todos  e, tendo por base o 

trabalho aí desenvolvido, participado na preparação do 3º Seminário sobre Regeneração Urbana – 

Quinta da Mina e Cidade Sol/Cidade para Todos – um caso de estudo.  



Informação Escrita do Presidente da Câmara Municipal / Fev. – Março 2014     Pág.  3 

Realizou-se ainda a 33ª Reunião Plenária do CLASB na qual se discutiu e aprovou o Plano de Ação 

2014 do CLASB, incluindo o apítulo Te itó io e De og afia  que traduzirá um trabalho de 

atualização do Diagnóstico Social do Concelho do Barreiro.  

 

Há muito que construímos e mantemos uma forte relação com a comunidade educativa. 

Contatos diários, formais e informais, visitas, um acompanhamento direto dos problemas, 

dificuldades e sucessos da comunidade educativa, uma procura, da parte de técnicos e eleitos, de 

estar permanentemente ao lado, em todas as situações, tem contribuído para tal. 

Durante estes meses, visitámos as escolas básicas no âmbito do Roteiro da União das Freguesias 

do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena.  

Integrámos também, como até aqui, os Conselhos Gerais Transitórios dos Agrupamentos de 

Casquilhos e de Santo André, bem como os Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas 

Alfredo da Silva, Barreiro, Santo António da Charneca, Augusto Cabrita e Álvaro Velho.  

Mantivemos, paralelamente, reuniões com as direções dos agrupamentos e com os presidentes 

dos conselhos de gerais. 

Este, como outros, é um trabalho diário. 

 
Numa altura em que temas como saúde, solidariedade e voluntariado fazem parte da nossa 

agenda estratégica para o desenvolvimento e bem- estar da comunidade, quisemos mais uma vez 

ir ao encontro de todos aqueles que desenvolvem a sua intervenção nestas áreas com um 

reconhecido trabalho de proximidade.  

Quisemos conhecer os seus problemas e os seus projetos.  

Com eles construímos a Quinzena da Saúde, da Solidariedade e do Voluntariado: Escola Superior 

de Saúde de Setúbal, Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, ACES (Agrupamento de Centros 

de Saúde), Associação de Mulheres com Patologia Mamária e as várias IPSS, associações e grupos 

locais que participaram e promoveram em dezenas de atividades que decorreram desde 1 de 

abril.  

E a eles somámos outros parceiros – a Associação de Municípios da Região de Setúbal, o Conselho 

Distrital da Ordem dos Médicos e as Câmaras Municipais do Distrito – na organização do Encontro 

de “aúde  a os do  de A il, 35 Anos do Serviço Nacional de Saúde – A Região em Defesa do 

“N“ . 
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2. Barreiro: Trabalhar, Viver e Usufruir 
 

A intervenção REPARA – Regeneração Programada da Área Ribeirinha de Alburrica continua a 

avançar, enquanto processo de qualificação integrada das frentes ribeirinhas da Cidade do 

Barreiro.  

Na Av. Bento Gonçalves, estamos a concluir o ultimo descarregador de tempestade, localizado no 

final do passeio Sul, próximo do Largo Alexandre Herculano.  

Em Alburrica, está a decorrer a colocação das proteções laterais dos passadiços, bem como a 

remoção dos acessos que permitiram a colocação das estacas de suporte aos passadiços. Ainda no 

âmbito desta candidatura continuamos a reunir regularmente com os agentes económicos que 

desenvolvem as suas atividades na Avenida Bento Gonçalves no sentido de minimizar o impacto 

que estas obras estão a ter nas suas atividades comerciais.  

 

E enquanto avançamos no REPARA continuamos a construir na Cidade Sol/Quinta da Mina uma 

Cidade Para Todos, envidando todos os esforços para que sejam finalizados os trabalhos, 

considerando que esta intervenção, e o contributo dos agentes locais, constitui fator 

determinante para eliminar espaços de exclusão.  

Neste mesmo sentido continuam as reuniões e contactos com a ARS, no âmbito da Unidade de 

Saúde Familiar, de forma a encontrar soluções que visem a compatibilização dos espaços afetos 

às duas obras. 

 

No âmbito do PMTI reunimos o concelho executivo de plano, composto por membros dos 

executivos municipais dos cinco municípios que se encontram na sua área de influência.  

Recordamos que este plano tem em vista a adequação das condições e necessidades de 

mobilidade das populações residentes e trabalhadoras nos cinco concelhos abrangidos, bem 

como das próprias lógicas de funcionamento das empresas que dinamizam a atividade económica 

deste território 

 

Os trabalhos de revisão do PDM prosseguem, desta feita com a primeira reunião do Conselho 

Estratégico, composto por mais de duas dezenas de personalidades do concelho com reflexão e 

atividade no quotidiano local, nos mais diferentes setores: culturais, desportivos, sociais, 

associativos, educativos, ambientais e empresariais, estendendo-se de áreas como a economia, à 

saúde e abrangendo um vasto espectro político.  

O objetivo é refletir sobre matérias associadas ao desenvolvimento do território municipal nas 

suas diversas dimensões (estratégica e operativa) e setores de atuação  
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O Município do Barreiro foi o represente da ANMP na reunião do grupo de coordenação da 

estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas, que pretende evoluir no sentido de 

promover uma reflexão de cariz teórico-prático capaz de auxiliar a administração central, regional 

e local e os decisores políticos a encontrar os meios e as ferramentas para a transposição de um 

plano teórico, para uma atuação focada na implementação eficiente de medidas de adaptação 

aos desafio e riscos com que, crescentemente, nos defrontamos nesta matéria, caminhando ainda 

para a promoção da integração da mesma reflexão nas diversas políticas setoriais e instrumentos 

de planeamento territorial. 

 
Acompanhamos intensa e atentamente o novo ciclo de programação financeira – Portugal 2020. 

Fazemo-lo ao nosso nível e enquanto parte de uma escala regional e metropolitana mais vasta. 

Numa fase que é ainda de grandes indefinições, se bem que extremamente exigente, temos 

participado no grupo de trabalho metropolitano assim como em várias ações promovidas pela 

Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.  

Simultaneamente, no plano interno, vimos recolhendo e sistematizando o máximo de informação 

possível, consolidando uma reflexão prolongada sobre a estratégia e percursos que pretendemos 

ver prosseguidos no nosso concelho tendo em conta os objetivos globalmente definidos. 

 
 

3. Barreiro: O Mapa de Nós Próprios  
 
Fevereiro voltou a ser o mês dedicado aos mais novos com a 3ª edição do Ciclo de programação 

para a infância – Palmo e Meio.  

Enquanto no AMAC cerca de um milhar de crianças e respectivas famílias tiveram a oportunidade 

de assistir a peças de teatro, concertos pedagógicos, exposições, workshops e oficinas de dança 

para crianças, bem como ações de preparação para a parentalidade dirigidas a futuros pais, 

muitas outras crianças marcaram presença na iniciativa Kid´s night, onde lhes foi proporcionado 

uma pernoita nas instalações da Biblioteca Municipal, com muitos jogos e atividades de promoção 

da leitura.  

A estas atividades associaram-se muitas outras, onde se incluíram, designadamente, visitas ao 

Museu da Baía do Tejo. 

 

A atividade do Auditório Municipal Augusto Cabrita ficou ainda marcada pelo concerto de 

a a ue de tou ée de A NAIFA , pelo recital comemorativo dos 150 anos do nascimento de 

Richard Strauss e pelo concerto-est eia da a da a ei e se Bo  “auvage .  
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O mês de Março assistiu ao Concerto para Olhos Vendados, pelo fonografista Luis Antero, que 

marcou o encerramento da exposição Sons do Arco Ribeirinho Sul, resultado do trabalho de 

recolha sonora desenvolvido pela associação Out.Ra.  

 

Março fica sempre marcado pelo Mês do Teatro e pela 15ena da Juventude.  

O Mês do Teatro teve uma oferta de iniciativas para todas as idades: teatro para os alunos do 1º 

ciclo, cinema, workshops, exposições entre muitas outras ações, entre as quais sobressaem a 

Maratona do Teatro, com a presença das companhias de teatro local, e o dia mundial do teatro.  

Nenhuma destas atividades seria possível, ou faria sentido, sem as companhias de teatro locais. 

Para elas vai o nosso maior reconhecimento. Parceiros privilegiados do desenvolvimento cultural 

do nosso concelho, elas são um pilar da nossa afirmação enquanto comunidade. 

Falar na 15Ena da Juventude é, desde logo, falar no imenso trabalho dos jovens do concelho, em 

múltiplas áreas, ao longo de todo o ano. Falar do seu interesse, do seu empenho, da sua 

motivação e da sua capacidade para, no terreno, erguer projetos, intervir, agir e transformar. Este 

ano a 15ena da Juventude recebeu 13 projetos, de 7 associações e de 10 grupos informais/jovens 

em nome individual.  

Foram concertos em escolas secundárias e coletividades, workshops, exposições de ilustração, 

tunas, desportos radicais, graffiti, fotografia e debates. Foram quinze dias amplamente 

preenchidos, com milhares de participantes. 

 

As artes visuais têm conquistado um papel de destaque entre nós. 

Com exposições na galeria municipal (Geração 2013, organizada pela Artesfera – Associação de 

Artes Plásticas do Barreiro, e ATMOSFERAS, de Luis Filipe Braga) e no AMAC ( Das Raízes , da 

ilustradora Ana Ventura, e Dese hos, Al ada e Tudo! , i se ida as o e o ações dos  

anos do nascimento do artista Almada Negreiros, cuja obra foi reinterpretada pelos alunos do 12º 

ano, do Curso de Artes Visuais, da Escola Secundária de Casquilhos) esta é, efetivamente, uma 

área que vem conhecendo grande interesse e à qual, no mesmo período, se somou a exposição 

Sons do Arco Ribeirinho Sul, em organização conjunta com a Associação OUT.RA, e a exposição 

relativa à XI edição do concurso de fotografia Augusto Cabrita, foram outros momentos de 

interesse.  

 

Reforçando o Serviço Educativo Municipal, mais de 2500 alunos do 1º ciclo participaram, durante 

os meses de Fevereiro e Março, nas diversas ações dirigidas às escolas. 
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Acompanhando aquela que tem sido, ao longo dos últimos anos, uma das linhas de força do 

trabalho do Arquivo Municipal, e que passou já pelo levantamento e tratamento do acervo 

documental da Fábrica da Igreja da Nossa Senhora do Rosário, demos início à colaboração com a 

Diocese de Setúbal para o inventário do património religioso do concelho do Barreiro. 

Também este será um caminho para nos conhecermos melhor.  

 

O Barreiro é, pela sua história e pela sua prática, um concelho intimamente ligado ao desporto.  

Por isto mesmo, as comemorações dos 50 anos dos Jogos Juvenis do Barreiro têm um peso e um 

lugar muito particulares.  

Evento desportivo impar no panorama nacional, percursor do movimento democratizador que o 

país conheceria vinte anos depois, os Jogos Juvenis representam, pela sua história e experiência, 

um elemento estruturante na comunidade barreirense, extravasando em muito a imediata 

dimensão desportiva. 

Para comemorarmos este 50º aniversário contamos com 50 parceiros: nas associações, nas 

escolas, em muitos barreirenses de muitas idades e formações.  

Conferências, desporto escolar, atividades desportivas nas colectividades e clubes, exposições, 

concursos e ações de formação marcarão, sob esta égide, todo o ano.  

A Comissão Coordenadora cabe à Câmara Municipal do Barreiro, Associação de Colectividades 

do Barreiro, Associação de Profissionais de Educação Física – APEF-Foztejo, Cooperativa Cultural 

Popular Barreirense e Juntas de Freguesia do Concelho.  

 

Muitos clubes e associações movimentam diariamente milhares de pessoas, que correm, remam, 

velejam, lutam, jogam, e, acima de tudo, se dispõem a estar com outros e a partilhar com estes 

uma parte das suas vidas.  

A cada mês – a cada semana – multiplicam-se as atividades. Atletismo, mini-basket, vela, natação, 

xadrez, karaté, BTT, entre muitas outras, tiveram eventos e provas, algumas de âmbito regional e 

nacional, a decorrer no Barreiro nestes dois meses. 

 
 

4. Barreiro: Ao Serviço dos Cidadãos 
 

A construção de um serviço público de qualidade também acontece quando se torna possível 

envidar esforços para que os edifícios e equipamentos municipais possuam melhores condições 

de utilização quer pelos munícipes, quer pelos trabalhadores.  

Entre muitas intervenções realizadas neste período (escolas, piscinas, mercados, etc.) realçamos 

as operações de substituição de mobiliário urbano e reparação de equipamentos infantis que 
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ocorreram no Parque da Cidade, possibilitando aos munícipes um usufruto mais confortável 

daquele espaço.  

Merecem também atenção especial os avanços que vêm sendo dados na preparação das 

próximas fases de requalificação da Piscina Municipal do Barreiro (intervenção ao nível da 

cobertura), de requalificação do Bairro Alfredo da Silva, de conclusão das infraestruturas do 

Loteamento das Cordoarias (Rossio) e de harmonização do respetivo espaço envolvente. 

A estas ações soma-se ainda a conclusão dos procedimentos administrativos e técnicos com vista 

ao lançamento da empreitada para a ampliação do número de nichos existentes no cemitério da 

Vila Chã. 

 

Nos meses em análise, e à semelhança do que já sucedera em períodos anteriores, registámos 

zero incumprimentos nas mais de sessenta recolhas e análises realizadas à qualidade da água para 

consumo humano no nosso Concelho, fato que, por si só, é elucidativo dos frutos que o trabalho 

desenvolvido nesta área vem dando.  

Continuar este serviço de qualidade que é prestado há quase oitenta anos implica desenvolver 

um conjunto alargado de esforços na reparação e manutenção de condutas e respetivos 

acessórios e em todo o equipamento eletromecânico que permite o correto funcionamento do 

sistema, onde se destacam também as empreitadas que possibilitaram dar cumprimento aos 

requisitos necessários para o licenciamento das captações de água subterrânea.  

Dando corpo à mesma estratégia, vimos aprofundando a participação da autarquia no projeto 

IPerdas, seja através da realização de levantamento e caracterização do parque de contadores, 

seja pela determinação das perdas aparentes, perdas reais e respetivos encargos para a 

autarquia.  

Este é, naturalmente, um percurso sempre incompleto, onde a partilha de conhecimentos e 

experiências se revela de grande importância. Reconhecendo isso mesmo, o Barreiro acolheu, em 

março, a realização de um Focus Group cujo objeto de estudo foi o projeto “iste as I teg ados 

de Saneamento em Alta da SIMARSUL – Ba ei o/Moita e “eixal , o ito da Avaliaç o 

Intercalar do Programa Operacional Valorização do Território. 

 

Ao cabo de muitos anos de experiência acumulada, confiamos seriamente que o processo de 

descentralização de competências, enquanto estratégia de proximidade às populações, configura-

se como uma mais-valia que importa aprofundar.  

Cientes disso mesmo e conhecedores das transformações, não necessariamente no bom sentido, 

que a legislação recentemente aprovada pode introduzir nas relações e equilíbrios existentes, 

temos marcado presença em todos os debates e espaços de discussão levados a cabo. 
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Mantêm-se, hoje, muitas dúvidas.  

Consolida-se, na esmagadora maioria dos Municípios e Freguesias, que as soluções encontradas 

não são as soluções necessárias. 

Não prescindiremos, em qualquer momento, de contribuir para a construção de uma solução que 

sirva o poder local e as suas populações. 

No Barreiro, Município e Freguesias construíram dois documentos: um Acordo de Execução para 

as competências legalmente delegadas e um Protocolo de Delegação de Competências para as 

competências voluntariamente delegadas.  

Reunimos com os trabalhadores atualmente descentralizados e com os sindicatos que os 

representam. 

Continuamos, diariamente, a trabalhar. 

 

A 15 de Março comemorou-se o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Aproveitando a ocasião 

fomos junto de todos os mercados municipais procurando alertar e informar para questões 

práticas e que nos afetam a todos nós. O contacto com os concessionários e com os munícipes foi 

feito ao longo de cinco semanas com a distribuição de panfletos informativos com algumas 

informações e diretos dos consumidores. 

 

Iniciámos a preparação de mais processo eleitoral, desta vez para o Parlamento Europeu.  

Todo um trabalho de bastidores, de ligação com entidades externas e autarquias de forma a 

montar toda a logística, está em marcha. 

  

Estamos à beira de dar por concluída a primeira fase da implementação de uma contabilidade de 

custos.  

Cientes que esta é uma fase inicial, na qual não se mostra possível obter ainda quaisquer 

resultados mais relevantes, este é um trabalho imprescindível para o muito que se segue, sendo 

de salientar que ele apenas tem sido possível graças ao esforço realizado não só pelos 

trabalhadores da divisão de gestão financeira e patrimonial, como também por todos os 

trabalhadores que nas diversas áreas do município, vêm contribuindo para a construção de uma 

gestão mais pormenorizada e aprofundada. 

 
Ao mesmo tempo que celebramos o 1º Aniversário do Espaço Mobilidade, apresentamos o 

relatório e contas dos SMTCB para o exercício de 2013, onde se destacam os resultados 

operacionais e a atenuação da perda de passageiros. 
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Simultaneamente, continuamos a repensar a nossa rede de transportes, tendo em consideração, 

por exemplo, a abertura no curto prazo da USF de Santo António. 

Na mesma linha enquadra-se a transformação das carreiras 9 e 10 em carreiras circulares de cariz 

integralmente periurbano, estabelecendo a ligação entre a Estação de Coina, Escolas de Santo 

António, USF de Santo António e as populações de Coina, Palhais, Vila Chã, Penalva, Cidade Sol, 

Santo António, Fonte do Feto, Covas de Coina.  

 

Participamos na Reunião Intermédia do projeto FURBOT (7º Programa Quadro Europeu), tendo 

sido estabelecido a cidade do Barreiro como a cidade de testes do protótipo de distribuição 

logística e realização do evento final de disseminação do projeto. 
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5. Análise da Situação Financeira do Município  
 
No final de Março e tendo em consideração apenas os resultados do ano, a receita global do 

Município diminuiu 0,56% em relação a igual período de 2013, cifrando-se em € . . ,00, 

correspondentes a 15,43% do orçamentado. 

 
Estrutura das Receitas Março de 2014 

 

 
 
 
Dentre o volume global de receitas, ressalta uma execução crescente das correntes, superando 

em 4,91 % as registadas em igual período de 2013. 

Nestas, os impostos directos ap ese ta  u  au e to de € .  fa e ao pe íodo ho ólogo de 

2013, o que equivale a um acréscimo de 50,00%, enquanto os Impostos Indirectos registam uma 

exe uç o de € . , e decrescem 31,38% face ao registado no ano anterior. 

As taxas, multas e outras penalidades, com uma execução de 22,54,% registam um valor de 

€ . . ,00 e um aumento de 1,53 % face ao final de março de 2013. 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 10.164.000 439.421 6,76% 6,18% 4,32%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.365.175 394.297 6,06% 5,54% 28,88%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1.775.500 279.969 4,30% 3,93% 15,77%
DERRAMA 345.000 43.307 0,67% 0,61% 12,55%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.ABOLIDOS-SISA 1.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.INDIRECTOS 4.845.909 116.610 1,79% 1,64% 2,41%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4.773.595 1.076.055 16,54% 15,12% 22,54%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 66.455 15.326 0,24% 0,22% 23,06%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 8.648.876 2.160.921 33,22% 30,37% 24,98%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.031.960 150.892 2,32% 2,12% 14,62%
VENDA DE BENS 4.078.270 921.928 14,17% 12,96% 22,61%
VENDA SERVICOS + RENDAS 5.294.580 904.100 13,90% 12,71% 17,08%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.000 1.300 0,02% 0,02% 6,19%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 42.416.320 6.504.127 100,00% 91,42% 15,33%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR

SUB-TOTAL CORRENTES 42.416.320 6.504.127 100,00% 91,42% 15,33%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 2.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 517.795 129.447 21,19% 1,82% 25,00%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 2.674.655 310.045 50,76% 4,36% 11,59%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 165.730 163.732 26,81% 2,30% 98,79%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 340.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2.500 7.524 1,23% 0,11% 300,95%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 3.703.680 610.748 100,00% 8,58% 16,49%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!

SUB-TOTAL CAPITAL 3.703.680 610.748 100,00% 8,58% 16,49%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 46.120.000 7.114.875 100,00% 15,43%

TOTAL DAS RECEITAS 46.120.000 7.114.875 100,00% 15,43%

(Valores em Euros)
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Ao nível das transferências correntes registou-se u  au e to de € . ,00 nas transferências 

p ove ie tes do O ça e to de Estado e u  a és i o de € . ,00 nas outras transferências 

correntes. 

Registam-se ainda descidas nos segmentos específicos de venda de bens (-2,77%) e prestação de 

serviços e rendas (-13,35%). 

  

Estrutura dos Impostos Directos 

 
 
 
As receitas de capital, por sua vez, registam uma execução de 16,49 % e uma redução de 

€ . ,00 face aos montantes arrecadados em março de 2013. 

 

Olhando agora as componentes de despesa, verificamos que os valores cabimentados 

apresentam uma redução de 18,85 % em relação a igual período de 2013, isto se tomarmos 

apenas em conta os valores do próprio ano, já que se considerarmos o total dos cabimentos 

poderemos detetar um decréscimo de 33,36 %. 

De fato, conforme se pode verificar no quadro, o principal aumento verifica-se na rubrica de 

amortizações de empréstimo, uma vez que foram cabimentados os valores previstos a pagar 

durante o ano de 2014, dando assim cumprimento às previsões inscritas em orçamento. 

 

Evolução dos Cabimentos 

 

 
 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Grau de 

Concretização

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 10.164.000 439.421 4,32%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.365.175 394.297 28,88%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1.775.500 279.969 15,77%

DERRAMA 345.000 43.307 12,55%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5.000 0 0,00%

IMP.ABOLIDOS-SISA 1.000 0 0,00%

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 13.655.675 1.156.993 8,47%

(Valores em Euros)

Ano
Encargos 

Transitados
Total Ano

Encargos 
Transitados

Total Ano
Encargos 

Transitados
Total

Correntes 15.395.754 9.232.497 24.628.251 14.861.516 2.711.542 17.573.058 -534.238 -6.520.955 -7.055.193

Capital 9.063.852 6.211.455 15.275.307 4.988.510 4.031.483 9.019.993 -4.075.342 -2.179.972 -6.255.314

Total 24.459.606 15.443.952 39.903.558 19.850.026 6.743.025 26.593.051 -4.609.580 -8.700.927 -13.310.508

(Valores em Euros)

Diferenças entre 2014 e 20132013

Designação

2014
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De acordo com o quadro n.º 3 em anexo, os pagamentos no final de Março de 2014, apresentam 

um aumento de 0,21% face a igual período do ano anterior o que, em termos absolutos, equivale 

a u  a és i o de € . , . 

 
Estrutura das Despesas 

 

 
 
 
As despesas correntes possuem u a exe uç o de , %, o ue e uivale a € . . , sendo as 

rubricas com maior execução as Despesas com o Pessoal  e as Transferências Correntes . 

As despesas de capital, por sua vez, apresentam uma execução de 9,88% e u  valo  a soluto de € 

1.158.944. 

 

A dívida a fo e edo es o fi al de Ma ço de  é de € . . , .  

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14.629.630 3.497.499 58,93% 49,30% 23,91%

AQUISIÇÃO DE BENS 1.456.085 314.727 5,30% 4,44% 21,61%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 13.491.844 1.282.037 21,60% 18,07% 9,50%

ENCARGOS FINANCEIROS 656.100 30.462 0,51% 0,43% 4,64%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.512.825 794.846 13,39% 11,20% 22,63%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 645.250 15.746 0,27% 0,22% 2,44%

SUB-TOTAL CORRENTES 34.391.734 5.935.317 100,00% 83,66% 17,26%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 81.755 8.877 0,77% 0,13% 10,86%

INVESTIMENTO OBRAS 6.564.566 516.000 44,52% 7,27% 7,86%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 331.965 23.810 2,05% 0,34% 7,17%

OUTROS INVESTIMENTOS 635.180 40.213 3,47% 0,57% 6,33%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 231.630 32.447 2,80% 0,46% 14,01%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 661.165 92.078 7,94% 1,30% 13,93%

AMORTIZAÇÕES 3.222.005 445.518 38,44% 6,28% 13,83%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!

SUB-TOTAL CAPITAL 11.728.266 1.158.944 100,00% 16,34% 9,88%

      TOTAL 46.120.000 7.094.261 100,00% 15,38%

DESIGNAÇÃO

2014
(Valores em Euros)
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Assegurou-se, uma vez mais, uma redução permanente do montante em dívida relativo a 

pagamentos em atraso. 

As dívidas de médio e longo p azo, egista  u a eduç o de € . ,  (-2,02%) face ao final 

de 2013. 

 
 

 

Os dados disponíveis, ainda que embrionários e correspondentes a um período de execução 

financeira que, como é sabido, não traduz nenhum dos momentos chave de entrada de receita no 

Município, permitem-nos, à partida, constatar a manutenção do esforço de contenção iniciado 

em exercícios anteriores e que se traduz na redução do endividamento de curto, médio e longo 

prazo e dos pagamentos em atraso. 

Da mesma forma, e salvaguardadas as limitações referidas, poderemos constatar uma pequena 

redução da receita global, uma redução dos cabimentos do ano, um ligeiro acréscimo dos 

pagamentos e uma redução considerável dos pagamentos em atraso (dívidas vencidas com mais 

de 90 dias – conceito LCPA). 

 

Aproveitando ainda a ocasião para, igualmente, disponibilizar alguns dados relativamente ao 

exercício dos serviços municipalizados, poderemos adiantar que, no final do mês de Fevereiro, a 

receita cobrada totalizava . . €, traduzindo um aumento de 8,5% relativamente ao período 

homólogo, enquanto os compromissos, no montante de . . €, ep ese tavam uma 

diminuição de 12,4% em relação ao período de 2013. 

A dívida total, por sua vez, contraiu-se em 10,8%. 

 

Com reflexos na situação financeira do Município mas com uma abrangência que a extravasa 

largamente, importa continuar a acompanhar um conjunto de medidas que vimos tomando ao 

Valor %

Empréstimos de Médio e Longo Prazo 22.416.425,14 22.073.176,11 -343.249,03 -1,56%

De Contratos de Locação Financeira 833.754,43 801.693,54 -32.060,89 -4,00%

Fornecedores c/c médio e longo prazo 4.522.435,25 4.338.090,83 -184.344,42 -4,25%

Fornecedores imobilizado médio e longo 
prazo

535.154,36 535.154,36 0,00 0,00%

Total 28.307.769,18 27.748.114,84 -559.654,34 -2,02%

Descrição

(Valores em Euros)

∆
2013 31-03-2014
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longo do tempo visando a construção de uma situação financeira e patrimonialmente sustentável 

no Município do Barreiro. 

O acompanhamento da evolução da estratégia de longo prazo, em curso, de consolidação e 

equilíbrio financeiro e patrimonial do Município, com origens, em múltiplos casos, em exercícios 

anteriores, e na qual se cruza um conjunto amplo de medidas, onde se enquadra o programa de 

apoio à economia local, não é fácil de fazer quando se tomam períodos muito curtos (um 

trimestre, neste caso) como base de análise. 

Análises deste género podem, estamos conscientes disso, introduzir distorções ou potenciar erros 

de leitura (em qualquer sentido) que devem ser permanentemente corrigidos, mormente através 

de análises de médio e longo prazo. 

 

O programa de apoio à economia local encontra-se, entre nós, integralmente executado. 

A receção e liquidação integral das verbas abrangidas pelo mesmo constituiu um fator 

importante, num equilíbrio alargado para o qual concorreram dezenas de outras medidas, nos 

resultados que estamos a construir. 

 

Vale a pena, contudo, salvaguardadas as dificuldades e riscos supra identificados, avaliar alguns 

dos resultados alcançados num ou noutro dos segmentos objeto de intervenção nos últimos anos. 

 

Há bastante tempo que fixámos para 2014 o objetivo de limitação do número de trabalhadores 

do Município a um valor próximo dos 800. Fruto, essencialmente, de imposições e restrições 

legais, contamos atualmente com 762 trabalhadores. 

É um número que nos traz preocupações e que tem reflexos particulares nas áreas operacionais. 

Acima de tudo, é um problema que tem de ser acompanhado e sobre o qual, na medida do 

possível, temos de intervir. 

Já as despesas do primeiro trimestre com origem nos recursos humanos disponíveis encontram-

se, globalmente, em linha com as previsões apresentadas para 2014, somando aproximadamente 

¼ das verbas totais consideradas. 

O mesmo, aliás, sucedendo, genericamente, com as execuções de contratos, rendas, aquisições 

de bens e serviços, subsídios atribuídos e verbas transferidas para as Freguesias. 

 

Um périplo pelas componentes de receita deixa-nos, a este título, com uma ideia idêntica. 

Salvaguardados desvios menores, o comportamento da receita executada corresponde, no seu 

grosso, às previsões elaboradas e aos pressupostos em que assentou a construção dos 

documentos orçamentais de 2014. 



Informação Escrita do Presidente da Câmara Municipal / Fev. – Março 2014     Pág.  16 

 

Valerá a pena, sem dúvida, promover uma análise aprofundada destes valores logo que seja 

possível fechar o primeiro semestre. 

Será então tempo, com segurança, de analisar os resultados alcançados e, sendo o caso, de 

introduzir as medidas corretivas que se mostrem necessárias. 

Até porquanto, então, serão conhecidos os dados de liquidação dos principais impostos e, como 

maior segurança, identificáveis os níveis de execução de receita e despesa municipal. 

 
 

6. Listagem de Processos Judiciais em que o Município é parte  
 

PROCESSO N.º 603/05.7BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida pela SEGUM – Soc. de Construções, S.A. contra a CMB.  

Impugnação de cobrança de taxas. 

Aguarda sentença. 

 

PROCESSO N.º 713/06.3BEALM DO TAF DE ALMADA 

A. : A Industrial de Construção Cruz & Cruz, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Redigidas alegações finais para o TCA Sul 

Acórdão desfavorável ao Município  

Foi interposto recurso de revista. 

 

 PROCESSO N.º 3002/07.2BELSB DA 4ª UNID. ORGÂNICA DO TRIB. ADM. CIRC. LISBOA 

Ação proposta pela AMEC – Associação de Música Educação e Cultura contra a CMB com base em 

protocolo que assinou com o Município. 

Sentença proferida em 13/02/2009; Incompetência do T. Adm. Círculo de Lisboa. Remessa dos 

autos para o TAF de Almada. 

Julgamento marcado para 08/06/2011. 

Foram juntos novos documentos na sequência da decisão proferida em audiência de julgamento. 

Foi proferida sentença, na qual o Município foi condenado a pagar à A. . , € (noventa mil, 

quatrocentos e nove euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido de juros. 

Foi apresentado recurso em Dezembro de 2012 e foi distribuído no TCA Sul em 14-01-2013. 

Aguarda Acórdão. 
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PROCESSO N.º 788/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

A. : Arkhétypos – Atelier de Arquitectura, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Ação de responsabilidade civil extracontratual por anulação de concurso de ideias. Ação 

contestada pela CMB. 

Resposta à matéria de facto constante da base instrutória em 16.11.2009. 

Sentença favorável ao Município.  

A autora recorreu e já foram produzidas alegações no TCA. 

 

PROCESSO N.º 1030/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida por Vitor Correia Duarte e Manuel Crespo na qual é pedida indemnização ao 

Município por ocupação de terreno. 

Contestada em 07/09/2009. 

Sentença proferida em 03/05/2010 favorável ao Município a julgar procedente a excepção da 

incompetência do Tribunal. 

Os Autores intentaram nova ação (processo n.º 2125/10.5TBBRR no Tribunal Cível). Foi 

contestada e foi elaborada sentença a dar razão aos Autores no pedido indemnizatório.  

Foi interposto recurso que ainda está no Tribunal da Relação. 

 

PROCESSO N.º 998/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida por Noémia Santos Martins na qual se pretende impugnar despacho do Sr. Vereador 

Joaquim Matias que ordena demolição de prédio em ruínas. 

Despacho saneador notificado em 15.04.2010. Apresentadas alegações em Outubro de 2010. 

Proferida sentença desfavorável ao Município. Já foi interposto recurso em 28/11/2011, que corre 

na 1ª Secção do 2º Juízo (Contencioso Administrativo) do TCA Sul, sob o n.º 8636/12. 

 

PROCESSO N.º 797/09.2BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida pelo Mº. Público pedindo a declaração de ilegalidade da tarifa do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Pluviais. 

Oposição enviada em 11.09.2009. Foi recebida resposta do Mº.Pº. 

Aguarda decisão que pode passar por alegações. 
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PROCESSO N.º 915/09.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do Regulamento Municipal de Taxas 

e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.12.2009.  

Aguarda  sentença. 

 

PROCESSO N.º 1041/09.8BEALM DO TAF DE ALMADA 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do mesmo Regulamento em 

matéria de liquidação de nova taxa. Contestação em 11.12.2009. Produzidas alegações em 

5/12/2011. 

Aguarda  sentença. 

 

PROCESSO N.º 1014/08.8BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação de Autedor – Publicidade Exterior, Lda. contra aplicação do Regulamento Municipal 

de Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.05.2009. Alegações de direito 

em 28.12.2009. 

Aguarda sentença. 

 

PROCESSO N.º 1325/09.5BEALM DO TAF DE ALMADA 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra a liquidação de nova taxa ao abrigo do 

mesmo Regulamento. Contestação em 12.01.2009. 

Aguarda  sentença. 

 

PROCESSO N.º 303/07.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação de posse administrativa de imóvel em 28/12/2006. 

Junção de procuração no processo em 05.04.2010.  

Sentença de 03/01/2011 desfavorável ao Município.  

Foi interposto recurso em 01/02/2011. 

Incidente de Habilitação de Herdeiros de uma das A.A. em 14 de Janeiro de 2010. 

Distribuído no TCA Sul em 21-03-2011. 

Aguarda Acórdão 

 

PROCESSO N.º 658/07.0TBBRR DO 2º. JUÍZO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO BARREIRO 

Ação cível com pedido de indemnização movida por Raquel Maria Lino de Oliveira contra vários 

R.R., incluindo o Município do Barreiro. 
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A ação de indemnização, com fundamento na morte de um menor por queda numa cisterna não 

vedada, não foi contestada pelo Município. Ulteriores desenvolvimentos foram decididos por 

despacho, designadamente os decorrentes do falecimento de alguns réus.  

Foram indicadas testemunhas nos autos e prova documental, em como a rede em causa é 

privada, em Outubro de 2013. 

 

PROCESSO N.º 1105/09.8BEALM DO TAF DE ALMADA – 2ª UNID. ORG. 

Ação de impugnação movida pela Cipol, S.A., deduzindo pedido contra a liquidação de taxas 

devidas pela instalação de bombas combustíveis liquidas e gasosas em propriedade privada com 

abastecimento na via pública e no interior de propriedade. 

Ação contestada. A aguardar despacho na sequência da desistência da A. na inquirição de 

testemunhas. Seguir-se-ão alegações e sentença. 

 

PROCESSO N.º 272/10.2BESNT – 3ª. UNID. ORG. DO TAF DE SINTRA 

Ação Administrativa Especial interposta pelo Município de Cascais contra a CDPOR de Lisboa em 

que o Município do Barreiro é contra-interessado. 

Contestação elaborada em 14.04.2010. 

Aguarda decisão. 

 

 

PROCESSO N.º 725/10.2 DA U.O. 2 DO TAF DE ALMADA 

Impugnante: Galp – Comercialização Portugal S.A. 

Impugnada: Fazenda Pública 

Foi contestada a impugnação. Aguarda-se despacho que decida as exceções invocadas. 

 

PROCESSO N.º 1073/10.3 DO TAF DE ALMADA 

A: Surcotul – Soc. Urbanização e Construção, Lda. 

R. : Município do Barreiro 

Sentença favorável ao Município, em Março de 2013. 

Foi interposto recurso pelo A. 

Aguarda prazo para interposição de contra-alegações. 

Foi interposto recurso em Junho de 2013. 
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PROCESSO N.º 2125/10.5TBBRR – TRIB. FAM. MEN. E COMARCA DO BARREIRO - 3º. JUÍZO CÍVEL 

A.A.: Vitor Duarte e Outros 

R. : Município do Barreiro 

Foram apresentadas alegações no recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça, em 28 

de Maio de 2012. 

 

PROCESSO N.º 466/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi interposto Recurso pelo A. e contra-alegado pelo R. em Outubro de 2013. 

 

PROCESSO N.º 68/12.7BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 19 de 

Março de 2012. 

Foram apresentadas alegações em 26 de Dezembro de 2012. 

 

PROCESSO N.º 152/12.7BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 

interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que já 

havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

PROCESSO N.º 504/12.2BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 13 de 

Julho de 2012. 
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PROCESSO N.º 1119/12.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

 

IRENE MARIA VALADARES SANTOS  - PROCº Nº 488/03 

Recurso Contencioso 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa Ex.6ª Unidade Orgânica – 4ª Secção – 5ª Unidade 

Orgânica. 

16.12.13 – Sentença favorável à Câmara Municipal do Barreiro. 

 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. - PROC.º Nº 01742/07 – 2º JUÍZO – 2ª 

SECÇÃO (CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO) 

Impugnação de Taxas (2004) 

Tribunal Central Administrativo Sul 

Proferida decisão favorável à C.M.B. Arguida nulidade do acórdão pela SETGÁS. Pendente de 

decisão quanto à nulidade. 

 

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL (IGFSS, IP) -  PROC.º Nº 

15012006011287230 E APENSOS DO TAF DE ALMADA 

Aguarda decisão. 

 

STAL – LUÍS ALBERTO DA PIEDADE MIGUEL   - PROC.º Nº 894/06.6BEALM 

Decisão favorável ao Município do Barreiro. Interposição de recurso pelo STAL.  

Apresentadas contra-alegações de recurso. 

 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A.  - PROC.º Nº 657/07.1BEALM DO TAF 

DE ALMADA 

Impugnação de Taxas (2007) 

13.04.09 – Enviámos para o TAF de Almada – Unid. Orgân. 2, cópia do Regulamento Municipal de 

Liquidação e Cobrança de Taxas do Município do Barreiro. 
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STAL – ANTÓNIO EMÍLIO MARTINS SANTINHO / DELMIRO DOMINGUEZ ALVAREZ -  PROC.º Nº 

810/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Acção Administrativa Especial para Anulação de Acto Administrativo 

16.05.11 - Decisão favorável à C.M.B.. 

24.06.11 – Os AA. recorreram. 

09.09.2011 – Apresentámos contra alegações 

27.09.11 - Distribuição dos autos no Tribunal Central Administrativo Sul, onde obtiveram o 

número 08063/11. 

 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A.  - PROC.º Nº 934/08.4BEALM DO TAF 

DE ALMADA 

Impugnação de Taxas (2008) 

Apresentada contestação. 

 

ZON/TV CABO PORTGAL. S.A.  - PROC.º Nº 1021/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação Judicial 

Apresentadas alegações. 

 

LUCÍLIA GOMES RENTE E ILDA MARIA GOMES RENTE - PROC.º Nº 948/08.4BEALM DO TAF DE 

ALMADA 

Recebemos Oposição 

27.04.12 – Apresentámos alegações 

 

ZON/TV CABO PORTGAL. S.A. - PROC.º Nº 1020/08.2BEALM DO TAF DE ALMADA 

Foi apresentada contestação. 

 

SANDRA ISABEL MENDES CORREIA - PROC.º Nº 1749/09.8TBBRR  

Arresto 

Tribunal de Família e de Menores e de Comarca do Barreiro – 1º Juízo Cível 

Município do Barreiro instaurou procedimento cautelar de arresto o qual foi decretado. Veículo 

apreendido. 

 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. - PROC.º Nº 652/09.0BEALM DO TAF 

DE ALMADA 

Impugnação Judicial 
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Foi apresentada contestação. 

 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. - PROC.º Nº 724/09.7BEALM DO TAF 

DE ALMADA 

Impugnação Judicial 

16.12.09 - Foi apresentada contestação. 

25.09.13 – Recebemos notificação para nos pronunciarmos sobre requerimento da parte 

contrária e juntar processo administrativo. 

0.10.13 – Foi entregue requerimento no TAF Almada – Unidade Orgânica 2. Protestando juntar 

processo administrativo (6 Vols.) caso se entenda por necessário. 

 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. - PROC.º 962/09.2BEALM DO TAF DE 

ALMADA 

Impugnação Judicial  

05.01.10 - contestação. 

29.10.10 – Setgás apresentou alegações. 

02.11.10 – Junção aos autos do processo administrativo. 

 

ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. - PROC.º Nº 1212/09.7BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação Judicial 

Foi apresentada contestação. 

26.11.12 – Recebemos parecer do Ministério Público 

12.03.13 – Recebemos requerimento da Zon Tv Cabo Portuguesa, S.A. 

 

ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. - PROCº Nº 655/09.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação Judicial 

Foi apresentada contestação. 

 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. - PROCº N º 752/10.0BEALM DO TAF 

DE ALMADA 

Impugnação de Taxas (2010) 

Produzidas alegações  

STAL – ALBERTO JOSÉ - PROCº Nº 116/11.8BEALM DO TAF DE ALMADA 

22.02.11 – Recebida P.I.. 

21.07.11 - Recebida notificação do TAF Almada, para serem apresentadas alegações sucintas. 
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19.09.11 – Recebida alegações da Dr.ª Mª Del Carmen de La Fuente.  

19.10.11 – Recebida notificação do TAF Almada com alegações da Dr.ª Mª Del Carmen de La 

Fuente. 

07.12.11 – Sentença .  

22.06.12 – Enviada P.I. e Contestação, em formato pdf, por e-mail, p/Dr.ª Beatriz Peres/DAG. 

03.07.12 – Recebemos requerimento da Dr.ª M.ª Carmen de la Fuente, com pedido de execução 

de sentença de anulação de actos administrativos. 

 

CARLOS HUGO PEREZ DIMAS GIL  

MARIA DEL OLVIDO PEREZ Y BAÑUELOS GIL 

VICTOR MANUEL PEREZ DIMAS GIL - PROCº Nº 761/11.1BEALM DO TAF DE ALMADA 

06.12.11 – Apresentámos contestação 

17.05.13 – Sentença  

18.07.13 – Recebemos notificação com data de audiência preliminar. 

19.07.13- Recebemos procuração com poderes especiais  

16.09.13 – Tribunal informou que a audiência prévia ficou sem efeito. Aguardar nova notificação 

com designação de data. 

 

JOAQUIM JOSÉ GRÁCIO RIBEIRO - PROCº Nº 393/12.7BEALM DO TAF DE ALMADA 

15.05.12 – Recebemos P.I.  

08.06.12 – Apresentámos contestação 

05.09.12 – Recebemos notificação do Tribunal para serem apresentadas alegações. 

09.10.12 – Apresentámos alegações 

07.11.12 – Recebemos substabelecimento da Dr.ª Alexandra Simão José 

 

APN – Publicidade, Lda  - PROCº 783/10.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

27.06.12 – Recebemos requerimento da C.M.B. a revogar mandato conferido ao Dr. Manuel 

Fernando Salazar e Procuração nº 06/2012 

 

TRANSPORTES SUL DO TEJO, S.A. - PROCº Nº 442/10.3BEALM  DO TAF DE ALMADA 

08.11.12 – Envio de requerimento c/junção de procuração forense p/TAF Almada 

22.11.12 – Recebemos requerimento com documentos dos TSB – Transportes Sul do Tejo, S.A. 

03.12.12 – Enviámos resposta p/TAF Almada. 

20.01.14 – Re e e os despa ho pa a se  ap ese tado o je to de litígio , te as de p ova  e 

requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 
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JOÃO ALBERTO RAMOS NUNES - PROCº Nº 1013/12.5BEALM DO TAF DE ALMADA 

07.12.12 – Recebemos P.I..  

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

06.01.14 – Recebemos alegações da parte contrária, via fax. 

29.01.14 – Apresentámos alegações. 

 

LIBERTY SEGUROS, S.A. - PROCº Nº 1062/12.3BEALM DO TAF DE ALMADA 

18.12.12 – Recebemos P.I.  

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada. 

07.11.13 – Enviado p/Tribunal requerimento probatório e certidão 

 

HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - PROCº Nº 1075/12.5BEALM DO TAF DE ALMADA 

18.12.12 – Recebemos P.I.  

22.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

07.03.13 – Envio do processo administrativo p/TAF Almada (constituído por Volume I e II) 

 

SOMAFRE – CONSTRUÇÕES, LDA - PROCº Nº 208055/12.6YIPRT  

Injunção 

Tribunal de Família e de Menores e de Comarca do Barreiro – 2º Juízo Cível 

05.03.13 – Recebemos notificação para proceder ao pagamento da taxa de justiça e da multa.  

08.03.13 – Elaborado requerimento com junção do comprovativo do pagamento da taxa de 

justiça e onde foi requerido reforma da multa. 

14.03.13 – Recebemos despacho com dispensa do pagamento da multa processual e confirmação 

do pagamento da taxa de justiça ter sido efectuado no prazo legal. 

14.03.12 - Notificação ao A. para em 10 dias aperfeiçoar P.I. . 

01.04.13 – O A. apresentou P.I. aperfeiçoado 

20.05.13 – Realização de audiência preliminar 

19.06.13 – Elaboração de requerimento em como as Partes não chegaram a acordo. 

03.10.13 – Recebida notificação com data de designação para a audiência de discussão e 

julgamento. 

15.10.13 – Enviado requerimento com comprovativo do pagamento de taxa de justiça. 

28.01.14 – Recebemos notificação com alteração de data de audiência de julgamento e 

notificámos a C.M.B. 
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THYSSENKRUPP ELEVADORES, LDA  

Acção Administrativa Comum – Forma ordinária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

05.06.13 -  P.I. 

24.06.13 – Enviámos contestação. 

18.09.13 – Recebemos notificação do tribunal, para em 10 dias esclarecer se a entidade 

demandada prevê o pagamento das restantes facturas reclamadas, proximamente. 

27.09.13 – Enviámos requerimento para Tribunal 

29.11.13 – Requerimento recebido da parte contrária – Dr. Miguel Mora do Vale 

09.12.13 – Enviámos requerimento/resposta p/TAF Almada. 

17.12.13 - Re e e os despa ho pa a se  ap ese tado o je to de litígio , te as de p ova  e 

requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

13.01.14 – Enviámos requerimento com rol de testemunhas/ TAF Almada, Unidade Orgânica 1. 

 

STAL/JOAQUIM AUGUSTO MARTINHO VILAS BOAS ALMEIDA - PROCº Nº 610/13.6BEALM DO 

TAF DE ALMADA 

09.07.13 – Recebemos P.I.  

12.09.13 – Enviámos a referência para proceder ao pagamento DUC e solicitado relatório à Dr.ª 

Carla Ribeiro. 

17.09.13 – Recebemos o comprovativo do pagamento DUC e o relatório da Dr.ª Carla Ribeiro 

20.09.13 - Enviámos contestação para Tribunal. 

23.01.14 - Enviámos processo administrativo para Tribunal 

 

CONSTROPE – CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. - INJUNÇÃO Nº 167062/13.0YIPRT 

Balcão Nacional de Injunções 

12.12.13 – Recebemos notificação da C.M.B. para proceder à apresentação da oposição. 

03.01.14 – Enviámos oposição 

 

CONSTROPE – CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.-  PROCº Nº 48/14.8BEALM DO 

TAF DE ALMADA 

13.03.14 – Recebemos P.I.  

17.03.14 – Enviámos contestação. 
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Conhecemos e acompanhamos desde a primeira hora as possibilidades de alargamento da 

atividade portuária no Barreiro.  

A cada vez mais provável localização no nosso concelho do novo terminal de contentores do 

porto de Lisboa, assume particular relevância e deve merecer a atenção de agentes públi-

cos e privados, e de toda a comunidade. 

Temos, a este propósito, procurado contribuir para a construção de um caminho e de uma 

solução. 

Temos, num quadro de pro-atividade permanente, encetado contatos, apoiado e participado 

em iniciativas, desencadeado conversas e encontros, e assumido uma posição de grande 

confiança e determinação. 

 Identificamos desde a primeira hora um conjunto de questões determinantes, a vários 

níveis, para que possamos dar a nossa concordância à localização do terminal de contento-

res no Barreiro: as técnico-portuárias, as ambientais, as de acessibilidades e mobilidade, as 

de inserção urbana e plano de vista ou as de impacto económico na região. 

A par destas, outras questões subsistem às quais é necessário continuar a procurar dar res-

posta, como sejam o desenho da plataforma logística, portuária, industrial e tecnológica 

adjacente. 

O alargamento da atividade portuária no Barreiro, particularmente no território da antiga 

CUF/Quimigal, bem como da atividade industrial, encontram suporte nos documentos de 

estratégia territorial que a autarquia produziu ao longo do tempo e onde, mais recentemente, 

assume particular relevo o Plano de Urbanização da Quimiparque e Áreas Envolventes 

(PUTQAE), no qual se prevê, expressamente, o alargamento da atividade portuária. 

Não se tratam, portanto, verdadeiramente de novidades.  

Preparámo-nos ao longo do tempo. 

Construímos, avaliámos e consolidámos um conjunto de propostas que deverão assumir 

relevância na gestão deste processo. Ligam-se à temática das acessibilidades rodoviárias, 

ferroviárias e fluviais, à reabilitação da frente de água, e a outras dimensões. 

Vimo-las avaliando em todas as conversas e encontros que mantemos e manteremos. 

No final de janeiro estivemos em Bruxelas, integrando uma comitiva portuguesa, com o obje-

tivo de abordar possibilidades de trabalho nesta matéria. Voltámos com ideias e sugestões. 

Fomos muito bem recebidos. 

As entidades envolvidas (APL, Infraestruturas de Portugal, Baía do Tejo, câmaras do Barrei-

ro e Seixal, entre outras), trabalharão agora numa candidatura conjunta ao programa Con-

necting Europe Facility (CEF) até ao final de Fevereiro, tendo em vista a elaboração de 

estudos para o reordenamento da atividade portuária no Porto de Lisboa e a construção do 

Terminal no Barreiro. 
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Em fevereiro assinaremos um conjunto de protocolos – com o município de Lisboa, com a 

Administração do Porto de Lisboa, com a Baía do Tejo, p.e. – que nos permitirão, com cada 

vez mais parceiros, aprofundar este caminho. 

Também em fevereiro, receberemos a visita do embaixador da Dinamarca em Portugal, o 

qual já nos manifestou a sua curiosidade pela solução preconizada, bem como o seu inte-

resse em acompanhá-la de perto. 

Continuaremos, passo a passo, dia a dia, com muito trabalho feito e preparado, a construir 

um caminho capaz de servir o Barreiro, os barreirenses, a região e o país. 

 

Ao mesmo tempo, preparamo-nos para o novo ciclo de fundos comunitários que decorrerá 

até 2020. 

Internamente, com as diversas unidades orgânicas a trabalharem na construção de projetos 

candidatáveis.  

Externamente, envolvendo entidades, empresários, IPSS, atores culturais, entre tantos 

outros, no sentido de capacitar o Barreiro para a apresentação de candidaturas aos vários 

instrumentos disponíveis. 

Dezembro ajudou a definir os contornos do Acordo de Parceria (apresentado formalmente) e 

dos programas operacionais (Regional de Lisboa e Nacional Temático da Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos – ambos elegíveis para a Área Metropolitana de Lisboa). 

Ao nível regional, tomámos parte na elaboração da Estratégia Integrada de Desenvolvimen-

to Territorial da Área Metropolitana, procurando, em conjunto com os restantes dezoito 

Municípios e a comissão executiva, os consensos e as propostas aptas a servirem os con-

celhos, a região e o país. 

Também no quadro da região, articulámos e coordenámos com os municípios da região de 

Setúbal a preparação de várias candidaturas Intermunicipais. 

Paralelamente, no plano local e beneficiando da linha de trabalho aberta pelas DLBC, ini-

ciámos, em conjunto com o conselho executivo do CLASB, a preparação de uma candidatu-

ra envolvendo um alargado números de parceiros locais. 

Considerando as linhas de financiamento previstas para o setor privado, organizámos uma 

sessão de esclarecimento dirigida aos empresários sob o tema “Oportunidades de financia-

mento para empresas no âmbito do Portugal 2020”, tendo como convidado o Prof Vitor 

Escária.  

No mesmo período, iniciámos as medidas e ações de acompanhamento a um conjunto de 

ações aprovadas ainda no âmbito do QREN, de que são exemplos as candidaturas “Uma 

Memória e um Futuro para o Barreiro – Reforço e Promoção da Identidade Territorial” e 

“Smart-Barreiro”, esta apresentada pelos Serviços Municipalizados de Transportes Coleti-

vos. 
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Ainda no âmbito do QREN, e aproveitando linhas de financiamento remanescentes, subme-

temos mais quatro candidaturas (Biblioteca Municipal, Transportes Coletivos, Redes de 

Águas e Tecnologias de Informação) que aguardam, neste momento, a decisão do PORLis-

boa. 

 



BARREIRO. TRABALHAR, VIVER E USUFRUIR CAPITULO II 
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BARREIRO. UMA GRANDE EQUIPA. 

 

O estímulo à participação enquanto fator de construção de uma cidade que é de todos, faz 

parte integrante da nossa estratégia e metodologia.  

Possuímos objetivos claros: uma cidade capaz de crescer e afirmar-se; uma autarquia ino-

vadora; um território e uma comunidade inclusivos e sustentáveis.  

Neste sentido, a participação assume-se como um elemento de peso da nossa agenda 

autárquica, perpassando múltiplas atividades.  

Prova disso mesmo é o funcionamento de vários conselhos municipais em diferentes áreas. 

Cada um deles, com o seu trabalho e reflexão, assume e corporiza objetivos de envolvimen-

to, de aproximação das populações ao poder local, de abordagem coletiva aos problemas 

do concelho, ou de elaboração sobre potencialidades, sonhos e aspirações da comunidade. 

O Conselho Municipal de Juventude e o Conselho Municipal da Educação reuniram no final 

de 2014.  

O mesmo sucedeu com o Observatório da Água, o CLASB, o Conselho de Regeneração e 

Desenvolvimento do Barreiro Antigo ou o Observatório da Saúde. 

Gostaríamos que, ao longo do ano de 2015, a vida destes conselhos se reforçasse e abrisse 

a novas experiências e atores, afirmando um trabalho cada vez mais sólido e produtivo. 

Participamos da vida dos conselhos gerais dos agrupamentos de escolas.  

Da mesma forma, acompanhamos diariamente o trabalho desenvolvido pelas direções dos 

agrupamentos.  

Seja fazendo a ponte com as Junta/Uniões de Freguesia, acompanhando ativamente e de 

forma integrada as necessidades apresentadas pela comunidade escolar, ou intervindo dire-

tamente nas áreas da nossa competência, sentimos que fazemos parte, crescentemente, de 

uma grande comunidade. 

Uma comunidade em constante crescimento. 

No âmbito da Rede de Empregabilidade Barreiro/Moita, integramos o grupo de trabalho 

sobre as matérias da Qualificação/Formação, em cujo quadro se encontra neste momento 

em fase de elaboração um documento estratégico sobre a oferta formativa articulada do 

concelho.   

Este documento, uma vez concluído, será enviado para o Ministério Educação. 

Ainda no quadro de atribuições da Rede de Empregabilidade Barreiro Moita e tendo em con-

ta os seus objetivos e estratégia de médio prazo, realizou-se uma reunião plenária do 

CLASB com o objetivo de refletir sobre o plano de ação 2015/2017 da Rede de Empregabili-

dade Barreiro Moita.  
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Na mesma reunião procedeu-se à análise e aprovação do Plano de Desenvolvimento Social 

do Concelho do Barreiro 2015/2017.  

O trabalho desenvolvido nestas áreas e no âmbito destas redes e grupos de trabalho, de 

onde sobressaem, no período em análise, os documentos referidos, representa um contribu-

to de peso para a consolidação de uma estratégia integrada para o concelho e para a 

região, com especial enfoque nas áreas sociais e da empregabilidade. 

Também no âmbito do trabalho em rede, a autarquia participou:  

a) Nas reuniões da Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal;  

b) Em plenários da Rede de Empregabilidade Barreiro Moita;  

c) Nas reuniões do Núcleo Local de Inserção (NLI);  

d) No Seminário “Poder Local e Setor Solidário” promovido pela ANMP;  

e) Na elaboração/validação do “Diagnóstico das Substâncias Psicoativas do Concelho 

do Barreiro” promovido pelo CRI da Península de Setúbal;  

f) No desenvolvimento e monitorização das ações de Plano de Desenvolvimento Social 

2013/2015 da Plataforma Supra Concelhia da Península de Setúbal;  

g) Na sinalização de idosos isolados ou a viverem sozinhos com o envolvimento e par-

ticipação de diversos parceiros e da população, com vista ao acompanhamento e 

articulação de intervenções. 

Realizou-se a 12ª Reunião do Conselho Participativo da Cidade Sol.  

Trata-se de um fórum de reflexão, debate e intervenção comunitária ativa sobre aquele terri-

tório em concreto. Um espaço de grande participação e interesse.  

Nesta 12ª reunião o tema central foi a análise da Lei 81/2014 de 19 dezembro, que veio 

estabelecer o novo regime do arrendamento apoiado para habitação social.  

Com esta abordagem, iniciámos um caminho de preparação da aplicação das novas normas 

à habitação social do Município. Um caminho feito com a comunidade e que deverá, em 

cada momento, traduzir consensos face à interpretação do quadro legal vigente e à forma 

como o mesmo se refletirá sobre a vida quotidiana daquela comunidade.  
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BARREIRO. TRABALHAR, VIVER E USUFRUIR. 

Passo importante, entregámos na CCDRLVT, para emissão de parecer, a delimitação da 

Reserva Ecológica Nacional (REN) à escala municipal. Esta entrega conclui a fase relativa à 

“REN Bruta”.  

Com este passo, estamos agora em condições de, em articulação com a planta de ordena-

mento, iniciar o processo pelo qual se irá obter a REN Final, uma das peças mais "pesadas" 

e morosas do processo de revisão.  

Recorde-se que este passo, sucessivamente adiado pelas também sucessivas alterações 

aos enquadramentos nacionais sobre esta matéria, novamente na ordem do dia com a pos-

sibilidade de revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

Foi também concluído e remetido à Autoridade Nacional de Proteção Civil, para emissão de 

parecer, o Relatório de Cartografia Municipal de Riscos. 

 Continuaremos a trabalhar muito tendo em vista a conclusão do processo de revisão do 

PDM apesar de todos sabermos o peso porventura excessivo que têm as pendências for-

mais de outras entidades que não a CMB. 

Assinámos o Protocolo de Parceria com o consórcio ClimAdaPT.Local visando a elaboração 

de estratégias municipais adaptadas às alterações climáticas.  

Este projeto tem como objetivo geral iniciar em Portugal um processo contínuo de elabora-

ção de Estratégias Municipais adaptadas às alterações climáticas (EMAAC), procurando 

também assegurar a sua integração nas ferramentas de planeamento Municipal com base 

em três parâmetros fundamentais: a capacitação do corpo técnico municipal, a consciencia-

lização dos atores locais e o desenvolvimento de aptidões e produtos que facilitem a elabo-

ração e implementação das EMAAC. 

No âmbito do grupo de trabalho da Revisão Intercalar (2013/2015) da Estratégia Nacional de 

Segurança Rodoviária, do qual o município do Barreiro faz parte em representação da 

ANMP, estivemos presentes em duas reuniões com o objetivo de desenvolver um guião 

orientador dos conteúdos e metodologias para escolinhas de condução de bicicletas e circu-

lação pedonal em segurança. 

No âmbito da Rede RENER LL (Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes), participámos na 

1ª reunião do comité técnico e estivemos presentes na “Smart City Expo” em Barcelona a 

convite de um dos parceiros tecnológicos desta rede.  

Estamos a trabalhar em articulação com os municípios de Almada, Seixal e a Baia de Tejo 

na preparação do procedimento concursal para elaboração de um Plano de Marketing Terri-

torial que envolva os territórios do arco ribeirinho do Sul. 
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Iniciaram-se os trabalhos de consolidação, melhoria da muralha e prolongamento do pas-

seio Augusto Cabrita até à praia do Clube Naval Barreirense (CNB).  

Esta intervenção resulta do trabalho conjunto da Câmara Municipal do Barreiro (CMB) e da 

Administração do Porto de Lisboa (APL), no quadro da candidatura REPARA, e que, por 

ausência de financiamento comunitário, tinha, até aqui, sido adiada. 

Com um prazo de execução de nove meses, será efetuada a consolidação e reconfiguração 

da frente de rio com a construção de aproximadamente 600 metros de muralha na continui-

dade da existente, construção de rampa varadouro junto ao CNB, escadas de acesso à 

água, e reparação da caixa de areia da praia do CNB. 

A requalificação desta e de outras áreas ribeirinhas evidencia a melhoria que se tem procu-

rado introduzir nos últimos anos numa mais íntima e direta relação com as nossas frentes 

ribeirinhas.  

No âmbito do procedimento relativo à estratégia de reabilitação urbana para o Barreiro, e 

depois de várias auscultações, seja no quando da 11ª reunião do Conselho de Reabilitação 

e Desenvolvimento do Barreiro Antigo (CRDBA) (que se realizou nas instalações da Socie-

dade de Instrução e Recreio Barreirense “Os Penicheiros”), seja de várias reuniões com 

grupos da assembleia municipal, o processo seguiu para as considerações formais finais em 

câmara e assembleia municipal. 

Estamos em querer que se trata de um instrumento importante e orientador de macro políti-

cas autárquicas, mas que dificilmente, no quadro atual de falta de financiamento a opera-

ções de reabilitação, com redução de habitantes também à escala nacional e aos ainda 

mais elevados custos da reabilitação face ao parque de habitação nova existente, permitirá 

operar alterações visíveis no curto e médio prazo. 

A reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) no concelho do Barreiro iniciou-

se em finais dos anos 70, conseguindo-se, com o esforço conjunto do Município e das asso-

ciações de proprietários, reconverter seis AUGI: Quinta da Lapinha, Gateiras, Bairro 1.º de 

Maio, Vale do Trabuco, Quinta Elói Estaca e Quinta do Torrão.   

No período entre 1995 e 2014, no qual vigorou a Lei n.º 91/9 (Lei das AUGI) procedeu-se à 

emissão de mais cinco títulos de reconversão: Quinta do Visconde, Pinhal do Duque, Quinta 

dos Clérigos, Rua D. Nuno Alvares Pereira e Rua da Portagem/Rua das Flores.  

Assim, de um total de 36 AUGI existentes no concelho, 11 encontram-se reconvertidas. 

Considerando o quadro económico e social atual do país e do concelho, surgiu a necessida-

de de adaptar a metodologia de intervenção nestas áreas, não só por parte dos proprietários 

mas também por parte do município.  
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Para tanto, adotámos a solução legalmente prevista de reconversão por iniciativa municipal 

com o apoio das administrações conjuntas, de onde resulta, por exemplo, a possibilidade de 

as obras de urbanização poderem ser lançadas pelo Município, com um impacto substancial 

na redução dos encargos financeiros para os moradores, e sem que isto signifique a des-

responsabilização dos proprietários, nomeadamente no que concerne ao suporte dos encar-

gos financeiros com a reconversão.  

No período a que corresponde esta informação reunimos com as comissões de administra-

ção das AUGI abrangidas por esta proposta (Fonte Feto, Bairro da Liberdade, Quinta dos 

Carvalhos, Rua da Machada, Vila Ribeiro, Baixa da Penalva, Quinta do Castelo do Outeiro, 

Rua Gago Coutinho), tendo as medidas anunciadas obtido manifestações bastante positi-

vas. 

Acompanhamos com muita proximidade múltiplas manifestações de interesse de investi-

mentos no concelho, das maiores às mais modestas, do pequeno comércio às grandes 

superfícies. Só desta forma consideramos que é possível perceber dificuldades e resolver 

problemas.  

Neste período iniciou-se a reformulação de uma média superfície no lavradio, que trará 

alguns arranjos exteriores interessantes à rua da indústria, e avançaram vários projetos ten-

do em vista a instalação de uma outra junto ao hospital. 

Continuamos a acompanhar os processos extraordinariamente complexos que resultam de 

insolvências e que oneram a cidade, propondo e contribuindo para resolver muitas situa-

ções. Seja na urbanização da Verderena, seja no antigo campo do Barreirense vamos 

acompanhamento e estimulando a possibilidade de haver uma intervenção regeneradora. 
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BARREIRO. O MAPA DE NÓS PRÓPRIOS. 

 

O património cultural, os valores, as instituições ou a língua são cruciais na construção das 

memórias coletivas e no desenvolvimento pessoal dos cidadãos, permitindo-lhes encontrar o 

seu lugar na sociedade.  

Conhecer o Barreiro e a sua identidade é, também, conhecer o seu património industrial, 

verdadeira referência a nível nacional e europeu, exigindo um trabalho de valorização.  

Partindo deste princípio, apresentámos a candidatura “Uma Memória e um Futuro para o 

Barreiro – Promoção e Reforço da identidade Territorial”, a qual foi aprovada em novembro 

do ano passado.  

Temos traçado um caminho de aproximação às populações mais jovens, desenhando com 

elas uma cidade com a qual se identifiquem ou procurando insistentemente melhorar os 

serviços que lhes são destinados. 

O anúncio de que o Barreiro se encontra entre as 7 Cidades Amigas da Juventude espelha 

esta realidade e este trabalho.  

A autarquia candidatou-se ao prémio cidade amiga da juventude com a consciência que 

possui uma política e uma prática efetivas de valorização da juventude.  

Aliás, isso mesmo levara a que, já em 2013, o Espaço J recebesse o 1º Prémio da Qualida-

de do Distrito de Setúbal/Serviços Públicos. 

Retrato atual do percurso feito, encontra-se atualmente em curso mais uma edição do “Cria 

o teu projeto”, integrado na 15ena da juventude. 

Neste momento de crise económica de grande dimensão, o poder local e as populações têm 

promovido um trabalho coletivo apostado na melhoria da qualidade de vida da região e do 

concelho. 

Acreditamos num Barreiro que se constrói com as pessoas. Com todas.  

É nesse sentido que continuamos a trabalhar, lado a lado, com instituições, associações, 

escolas e empresas. 

Estamos envolvidos na organização do projeto “Barreiro e Caldas da Rainha – Cidade dos 

Afetos”, com o objetivo de dar continuidade ao trabalho já desenvolvido nos anos transatos.  

No âmbito do Serviço Educativo Municipal, foram desenvolvidas cerca de 60 ações incluídas 

no Guia do Serviço Educativo que abrangeram milhares de alunos desde o pré-escolar ao 

ensino secundário. As ações trataram temas de inclusão, da importância da água pública, 

da interculturalidade ou da importância da expressão artística no desenvolvimento humano. 
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A Federação Internacional de Resistentes (FIR) está a promover a passagem da Tocha da 

Liberdade e da Paz pelos países da Europa, com o objetivo de assinalar os 70 anos do fim 

da II Guerra Mundial.  

Através da União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP), este símbolo de luta 

pela paz e pela liberdade vai permanecer em Portugal de 2 a 15 de fevereiro de 2015.  

Associamo-nos a esta iniciativa pelo que a Tocha da Liberdade e da Paz irá ficar no Conce-

lho no dia 6 de fevereiro, assinalando também o dia internacional da paz e não-violência 

escolar. Será colocada no Largo do Mercado Municipal 1º de Maio onde está prevista a rea-

lização de diversas iniciativas dirigidas a alunos das escolas e à população em geral. 

Em fevereiro, cerca de 3000 alunos das escolas do 1º ciclo e jardim-de-infância do Concelho 

do Barreiro vão participar no Desfile de Carnaval da Comunidade Educativa, subordinado ao 

tema Identidades – Encontro de Culturas.  

Durante este período, o auditório do AMAC recebeu cerca de 3120 espectadores, que assis-

tiram a 12 espetáculos integrando as áreas performativas como a dança e o teatro, bem 

como a música.  

A celebração do 11º aniversário do AMAC, através iniciativa “Uma noite no AMAC”, teve 

lotação esgotada. 

Na área do cinema realizou-se um ciclo de cinema no âmbito do projeto “Filminhos à solta” 

que teve lugar no AMAC. Durante os ciclos realizaram-se seis sessões às quais assistiram 

676 espectadores.  

No âmbito do Mês da Fotografia, o Cineclube do Barreiro, em parceria com a CMB, exibiu os 

filmes “Danação”, “Estrada de Palha” e “Yojimbo”, tendo também sido apresentada no 

AMAC o filme “Os Maias”. Assistiram a estas sessões cerca de 500 pessoas. 

Durante todo o mês de novembro, a Câmara Municipal do Barreiro e o Clube de Fotógrafos 

do Barreiro, em colaboração com outras entidades, promoveram a primeira edição do Mês 

da Fotografia.  

Com o objetivo de criar e fidelizar novos públicos, o Mês da Fotografia recebeu nomes de 

referência da fotografia em Portugal e promoveu um contato mais direto da população com 

as diferentes formas de abordar a fotografia.  

Tiveram lugar, entre outras, exposições de Rita Carmo, Egídio Santos, Rosa Reis, Sara 

Rocio ou Paulo Heleno.  

Com uma forte aposta nas componentes de formação, divulgação e debate, participaram em 

ações realizadas mais de 2800 pessoas. 

Possuímos vários equipamentos para diferentes respostas.  

Entre eles conta-se a Biblioteca Municipal, a qual, durante este período, recebeu 5766 utili-

zadores, acolheu mais de 110 ações no seu auditório e comemorou 51 anos de existência. 
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Um outro, o Convento Madre Deus da Verderena é também um palco cultural recorrente, 

tendo recebido, desta feita, um Concerto da Camerata Musical e, no âmbito da animação da 

Biblioteca José Esteves e Espaço Entregerações, uma sessão de poesia angolana com o 

Poeta declamador Nelson Freitas, pseudónimo “Cacimbué e o Arco-íris”.  

Realizou-se ainda no convento uma mostra bibliográfica sobre o Enquadramento Social dos 

Idosos, Doenças de Foro Psíquico e Comportamentos na Terceira Idade. 

O Arquivo Municipal colaborou na organização do Congresso sobre arquivos privados e 

associativos realizado pelo Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.  

No mesmo congresso foi apresentada a comunicação «O papel do Arquivo Municipal do 

Barreiro na salvaguarda dos Arquivos privados e associativos». 

Realizou-se no Pavilhão Luís de Carvalho a VIII Festa do Desporto.  

Foram entregues mais de 100 Medalhas de Bons Serviços e Dedicação a clu-

bes/coletividades, equipas ou atletas do Concelho, que se destacaram nas mais diversas 

modalidades, a nível nacional e internacional, na época desportiva 2013/2014.  

Procedeu-se ainda à entrega, a título póstumo, da Medalha de Honra da Cidade a Augusto 

Pereira Valegas, no âmbito das comemorações dos 50 anos dos Jogos Juvenis do Barreiro. 

 

No âmbito do Plano de Desenvolvimento do Atletismo, realizou-se no dia 23 de novembro a 

segunda prova do Circuito de Atletismo do Barreiro, organizada pelo Grupo Recreativo da 

Quinta da Lomba, a qual contou com a participação de cerca de 200 atletas.  

No dia 8 de dezembro, na Mata Nacional da Machada, teve lugar a terceira prova do Circuito 

de Atletismo do Barreiro, organizada pela Câmara Municipal, onde participaram cerca de 

250 atletas.  

O início do ano começou com 1ª Edição do Corta-Mato Concelhio de Desporto Escolar que 

contou com 230 crianças dos 6 aos 18 anos. 

No âmbito do Plano de Desenvolvimento de Vela, decorreu nos dias 19 a 23 de dezembro a 

1ª Concentração de Natal Optimist, contando com a presença de mais de 80 velejadores de 

norte a sul do país e ilhas.  

Esta é uma iniciativa do Clube de Vela do Barreiro e da Associação Portuguesa da Classe 

Internacional Optimist, com o apoio da Câmara Municipal e da Escola de Fuzileiros de Vale 

de Zebro.  

Integrado no plano de desenvolvimento de Ginástica, teve lugar a 7ª Taça de Natal Fabril-

tramp, no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, com 250 ginastas em representação de 12 

clubes. 
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As artes marciais e os desportos de combate também marcaram as iniciativas desportivas 

do concelho, destacando-se o Campeonato Nacional de MMA Amador, que contou com cer-

ca de 40 atletas, e o Estágio Nacional de Inverno da Liga Nacional de Karaté Portugal, com 

a participação de mais de três centenas de atletas.  

Em janeiro, o Estágio de Aikidô “Sensei António Barbas”, organizado pela União Portuguesa 

de Aikidô, contou com a presença de 50 atletas. 

Teve lugar no dia 20 de dezembro, a 10º edição do passeio de S. Silvestre em BTT, organi-

zado pela Associação de Cicloturismo Fidalbyke em parceira com a Câmara Municipal.  

Desta vez foram 970 participantes que percorreram um percurso de cerca de 26km pelo 

concelho do Barreiro. 

Ao abrigo do programa “Mexe Com a Idade”, decorrem aulas de ginástica em 22 classes 

descentralizadas pelas diversas freguesias do concelho, contando com a participação de 

693 seniores, número que, quando somado ao dos 252 seniores praticantes de hidroginásti-

ca, permite compulsar um total de 945 praticantes seniores.  

Em colaboração com a Escola Superior de Saúde, foram aplicadas em novembro baterias 

de testes a uma turma do Grupo Dramático e Recreativo “Os Leças”, pretendendo-se avaliar 

diversos parâmetros de saúde tais como a tensão arterial, peso, etc.  

Analisámos 57 projetos apresentados por 45 associações populares no quadro da política 

municipal de apoio a obras e melhoramento de infraestruturas, bem como da atividade regu-

lar das associações. 

Estamos a recolher e a preparar um conjunto de propostas de alteração ao Regulamento 

Municipal Sobre o Regime Jurídico, Regras de Acesso e Atribuição e Gestão das Habita-

ções Sociais do Município do Barreiro.  

Há já algum tempo que integramos a Rede Portuguesa dos Municípios Saudáveis, em cujo 

IV Fórum participámos.  

Ainda nas matérias da saúde, realizou-se a reunião ordinária do Observatório Municipal de 

Saúde e procedeu-se à recolha de informação junto do ACES e CHBM para inclusão no 

Roteiro Nacional para a Saúde. 

 

 

.
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BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS.  

 

Cabe-nos defender e prosseguir uma política de serviço público em múltiplas áreas.  

Muitas delas estão hoje sujeitas a processos de privatização e/ou concessão. 

Sobre o município impende o dever de defender a manutenção destes serviços na esfera 

pública e ao serviço das populações e dos seus interesses. 

Uma defesa que se faz politicamente, judicialmente e, acima de tudo, através de uma inter-

venção diária naquelas que são as suas áreas de competência, num exemplo constante de 

uma gestão pública de qualidade. 

Nesta esteira, interviemos na área da manutenção e requalificação dos equipamentos públi-

cos municipais, realizando melhoramentos em vários parques infantis no concelho, entre os 

quais se conta a recuperação total do Parque Infantil dos Pardalitos, no Lavradio.  

Mantivemos a periodicidade das operações de manutenção nos edifícios municipais, de 

entre os quais se destacam as intervenções no interior da Biblioteca para colmatar algumas 

patologias, e o início de reparações na Casa Abrigo. 

Neste período interviemos em mais de cinquenta arruamentos. Desses arruamentos, 9 

foram alvo de total repavimentação, o que contribuiu para uma melhoria substancial do con-

forto e segurança tanto para os peões como para o trânsito rodoviário. Complementarmente 

a este trabalho e como resultado do processo de transferência para as freguesias da manu-

tenção da sinalização vertical, foi possível disponibilizar meios para uma mais célere concre-

tização do processo de sinalização rodoviária horizontal, a qual tem sofrido ultimamente 

substanciais melhorias. Vejam-se os exemplos, entre outras, da Rua Nuno Tristão, da Rua 

Caloust Gulbenkian e o avivamento de várias passadeiras junto a escolas. Ainda no âmbito 

da conservação dos arruamentos, importa referir que houve um total de mais de 100m2 que 

foram intervencionados devido a ocorrências que tiveram necessidade de intervenção ao 

nível das infraestruturas de águas e saneamento. 

Passado, presente e futuro complementam-se.  

Nessa ótica, os serviços da autarquia preparam já os procedimentos conducentes à imple-

mentação do Plano de Pavimentações para 2015 o qual se prevê que venha a atingir mais 

de uma dezena de arruamentos, incluindo a respetiva sinalização horizontal.  

A autarquia acompanhou e monitorizou de perto, intervenções ocorridas em instalações ao 

abrigo do período de garantias dos edifícios.  
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Tais intervenções permitiram trabalhar no sentido de superar as anomalias entretanto verifi-

cadas, como são exemplo os trabalhos na Escola Rita Seixas, no Mercado 1.º de Maio, 

AMAC e Piscinas Municipais.  

Ficaram ainda terminados neste período os trabalhos de substituição dos pavimentos do 

piso térreo da Escola da Penalva, os arranjos exteriores da Praça Bento de Jesus Caraça e 

Largo N.ª Senhora do Rosário e reperfilamento da Rua Miguel Pais e Av. Bento Gonçalves.  

Decorrem ou tiveram início outras obras que, no seu cômputo, melhoram significativamente 

os equipamentos em causa e as condições de utilização. São o caso do Prolongamento do 

Passeio Augusto Cabrita (com intervenção da APL), a 8.ª Fase de intervenção no Cemitério 

da Vila Chã, a recuperação da ciclovia da Quinta do Machinho e, no âmbito da Habitação 

Social, as intervenções em fogos do Bairro Alves Redol e a reparação da junta de dilatação 

entre os lotes 34 e 35 da Quinta da Mina.  

Assinámos, em novembro, um protocolo de cooperação com o Município da Moita com vista 

à construção do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes.  

Na sua sequência, os municípios promoveram várias reuniões técnicas para operacionalizar 

o protocolo e preparar os procedimentos que conduzirão, previsivelmente em fevereiro, ao 

lançamento do concurso público.  

Em fase de concurso público está também a empreitada relativa à reabilitação da envolven-

te externa e das partes comuns dos edifícios dos lotes 24 e 25 da Quinta da Mina. Ocorrerá 

também uma intervenção no lote 23 do mesmo Bairro, estando já numa fase mais avança-

da. 

A par do normal acompanhamento das obras no terreno, continuámos a desenvolver estu-

dos relativos à elaboração de plantas sínteses que, numa primeira fase, definam as neces-

sidades de edifícios, redes e localizações de um futuro complexo camarário, bem como à 3.ª 

Fase do Passeio Augusto Cabrita e à reabilitação da cobertura da Piscina Municipal do Bar-

reiro. 

Fruto do sucesso que foi o 3.º Seminário sobre Regeneração Urbana, a autarquia e a Uni-

versidade Lusíada mantêm uma relação de proximidade e empenho comum na regeneração 

dos territórios, a qual conduziu a um conjunto de contactos visando o lançamento do Livro 

“Cidade para todos”. 
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Estamos atentos ao processo de reestruturação do setor das águas, à sua verticalização e 

ao processo de privatização da Empresa Geral de Fomento, o qual implicará a automática 

privatização da maioria do capital social da Amarsul.  

Neste quadro, emitimos diversos pareceres e apresentámos uma deliberação fundamentada 

ao Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, dos quais resulta expres-

samente a oposição da autarquia a todo este processo.  

No âmbito da privatização da EGF, foi emitida resposta ao aviso de concentração publicado 

pela Autoridade da Concorrência, manifestando uma vez mais as posições do município e 

as suas preocupações pelo monopólio legal que virá a ser instalado. 

Foi assinado em dezembro, um protocolo entre a Câmara Municipal, a Baía do Tejo e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste que permitirá a retoma 

do processo de recolha dos veículos em fim de vida.  

Com a assinatura deste protocolo ficaram criadas as condições que permitiram, em Janeiro, 

a recolha das primeiras viaturas (mais de 20). Este é um avanço significativo na medida em 

que permitirá retirar da via pública veículos que foram abandonados pelos seus proprietá-

rios.  

O Município recebeu, uma vez mais em 2014, o Selo de Qualidade da Água Exemplar para 

Consumo Humano.  

Este é um facto que comprova a importância dos investimentos que a autarquia tem levado 

à prática e, também, a vital necessidade que os mesmos continuem de forma a proporcionar 

um serviço de excelência aos Barreirenses.  

Continuou a aposta na minoração das perdas (com novas zonas de medição e controlo ins-

taladas), investimentos na manutenção e reabilitação de condutas, coletores e demais ele-

mentos das redes.  

Foi concluído todo o processo relativo à emissão dos títulos de exploração dos recursos 

hídricos, no âmbito do processo de licenciamento das captações de água. 

É de valorizar ainda que nestes três meses foram realizadas, em cumprimento com o dis-

posto na legislação, mais de 880 análises, não tendo sido verificado nenhum incumprimento 

e mantendo constantes os padrões de qualidade da água. 

Continuamos a apostar na gestão e apoio ao Plano de Controlo de Perdas de Água no qual 

o Barreiro se associou ao projeto iPerdas, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC), com o objetivo de otimização dos serviços e redução das perdas na rede, consubs-

tanciando uma maior eficiência ao nível da operacionalidade e manutenção da rede. Este 

projeto tem implicado, da parte dos serviços da autarquia envolvidos, a preparação e cons-
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trução de modelos matemáticos para simulação e respetiva análise do escoamento, perdas 

e energia.  

A par da participação no projeto do LNEC, tem também havido ligação com o Grupo de Tra-

balho Técnico da AIA – Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal, que tem 

promovido reuniões de trabalho no âmbito das perdas de água.  

Iniciou-se ainda neste período a participação noutro projeto do LNEC, o iGPI relativo à Ges-

tão Patrimonial de Infraestruturas que permitirá o apoio à implementação de um sistema de 

planeamento vocacionado para dar resposta às exigências legais nesta matéria e às pró-

prias recomendações da Entidade Reguladora.  

Avaliámos e estudámos neste período vários projetos. Entre estes conta-se a remodelação 

da rede no Lavradio e, por via da eventual desativação da Estação Elevatória da R. Cárca-

mo Lobo, a necessária adaptação à solução preconizada pela Simarsul.  

Projetámos a rede de drenagem do Passeio Augusto Cabrita e desenvolvemos o Projeto de 

Execução das Estações Elevatórias de Sto. António (Poente) e Bairro da Liberdade.  

Simultaneamente, estudámos a requalificação da rede de abastecimento na zona mais anti-

ga da freguesia do Barreiro, entendendo que este é um eixo estruturante e de continuidade 

com as intervenções já ocorridas na Rua Miguel Pais e Avenida Bento Gonçalves. 

Realizou-se em dezembro mais uma reunião do Observatório da Água. 

Nesta reunião, além de abordados aspetos vários dos serviços de abastecimento de água, 

foram aprovados dois documentos importantes: Uma saudação aos trabalhadores do Muni-

cípio pelo seu empenho diário que permitiu alcançar, pelo segundo ano consecutivo o Selo 

de Qualidade da Água Exemplar para consumo humano, e um parecer negativo alusivo ao 

processo de fusão dos sistemas multimunicipais de águas. 

Os espaços verdes possuem, no contexto da cidade e do concelho, uma enorme relevância. 

Além do acompanhamento técnico da manutenção dos espaços verdes em regime de out-

sourcing, realizámos intervenções em quase 32000 m2 de área verde.  

Defendendo os interesses do Município e, por conseguinte da população, mantiveram-se os 

acompanhamentos estreitos dos trabalhos ocorridos ao abrigo de garantias: Requalificação 

de Alburrica, Rotunda do Parque Recreativo da Cidade, REPARA, rotunda em Coina, arran-

jos verdes no Cemitério da Vila Chã e acompanhamento da intervenção a cargo da REFER 

na Estação Barreiro-A. 

Possuímos e valorizamos uma estreita cooperação com as freguesias nas matérias a estas 

delegadas.  



BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS  CAPITULO IV 

 
 

Intervenção escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro à Assembleia Municipal do Barreiro 
                                                                                                                                                  23 e 27/02/2015 

 

18 

Mantendo o compromisso de empenho e proximidade das populações, foram realizadas 

várias reuniões com moradores sempre com a participação das freguesias.  

Simultaneamente, o Gabinete de Descentralização continua o seu trabalho de acompanha-

mento da Delegação de Competências.  

Realizámos as 5as Jornadas da Descentralização (que contaram pela primeira vez com 

observadores externos e que nos trouxeram as suas experiências). Foram, neste âmbito, 

promovidas diversas reuniões entre as Juntas de Freguesia e os serviços da autarquia 

envolvidos nas temáticas descentralizadas de forma a garantir apoio técnico sempre que 

necessário, bem como os esclarecimentos necessários à melhor prestação de serviço. 

O documento que contemplará um resumo e uma reflexão mais profunda da descentraliza-

ção decorrida do processo de revisão imposto pela Lei 75/2013 – o Relatório Anual de Ava-

liação da Execução dos Acordos de Descentralização – está em fase de elaboração, pre-

vendo-se que brevemente seja terminado e apresentado aos órgãos autárquicos. 

Prosseguindo uma política de proximidade com os munícipes e de esclarecimento de dúvi-

das relativas ao consumo, o CIAC efetuou 234 atendimentos ao público, quer nas instala-

ções próprias do serviço, quer em ações descentralizadas.  

Ainda neste âmbito, realizou-se uma ação de sensibilização sobre o tema “Dívidas habita-

cionais”, com o apoio do CATICA –RSI (Clube de Família). 

Concluíram-se os procedimentos concursais para cargos dirigentes, tendo sido nomeados 

12 dirigentes e tendo estes efetuado a entrega das suas cartas de missão e tomado posse 

neste período. 

 

Procurando dotar os serviços de melhores condições, deu-se início ao processo de requalifi-

cação dos espaços de refeição existentes no Nicola e nos SMTCB, intervindo nos espaços 

de utilização comum, adquirindo novos equipamentos de cozinha e atribuindo-se cacifos 

individuais. 

 

Salvaguardando também as condições individuais dos trabalhadores foram distribuídos far-

damentos e equipamentos de proteção individual a cerca de 180 trabalhadores. 

 

Tal como em anos anteriores realizou-se a iniciativa do Magusto dos trabalhadores das 

autarquias do Barreiro, onde estiveram presentes cerca de 250 trabalhadores. 

 

Foram promovidas 8 ações de formação, em diversas áreas formativas, sendo de salientar, 

no entanto, as ações referentes a Operador cemiterial, Operador de empilhadores e Segu-
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rança na operação de minicarregadoras e retroescavadoras, por serem áreas de grande 

especificidade de trabalho. 

 

Procurando dar continuidade às ações de dinamização dos mercados municipais, foram 

efetuadas algumas iniciativas, nomeadamente no Mercado 1º de Maio, de comemoração do 

dia de S. Martinho.  

 

Tendo como objetivo aumentar a diversidade de oferta de produtos e serviços nos mercados 

municipais, adequando os mesmos às novas necessidades e permitindo o acesso de pes-

soas ao mercado aberto de trabalho, tendo em conta as suas potencialidades e interesses, 

promoveram-se duas sessões de apresentação das condições de acesso às lojas e bancas 

dos mercados municipais. Estas iniciativas foram efetuadas em conjunto com a Rede de 

Empregabilidade e contaram com a presença de cerca de 50 participantes. 

 

Encontram-se em execução três procedimentos concursais para admissão de 10 assistentes 

operacionais. 

Vimos trabalhando com grande intensidade na implementação de novas funcionalidades nas 

telecomunicações de modo a melhorar os serviços. Neste momento os trabalhos encontram-

se praticamente concluídos, estando também consolidada a migração para o novo operador. 

Esta migração permite que a autarquia passe a ter know how para a gestão da central vir-

tual, o que não acontecia anteriormente, bem como permitir alguma economia de custos ao 

reduzir o valor do contrato.  

Esta implementação permitiu ainda terminar o contrato de manutenção existente para a área 

das comunicações.  

Os Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro assinaram no final de 

2014 um acordo com o Governo de Portugal no âmbito do pagamento das obrigações do 

serviço público referentes aos anos de 2012 e 2013 no valor de 537 mil euros.  

A assinatura deste acordo é da maior importância para os Serviços Municipalizados uma 

vez que lhe é reconhecida a legitimidade para ser ressarcido financeiramente pelo serviço 

que presta à população do Barreiro como parte integrante do sistema de transportes da 

área metropolitana de Lisboa.  

Foi também aprovada a candidatura SMART Barreiro, no valor de 176 mil euros, que vai 

permitir dotar os Serviços Municipalizados com ferramentas tecnológicas que visam melho-

rar a fiabilidade do serviço prestado mas sobretudo aumentar a disponibilização de informa-

ção em tempo real ao passageiro sobre o estado da rede. 



BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS  CAPITULO IV 

 
 

Intervenção escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro à Assembleia Municipal do Barreiro 
                                                                                                                                                  23 e 27/02/2015 

 

20 

Depois do investimento tecnológico decorrente do projeto anterior, submetemos uma candi-

datura também ao QREN na vertente humana da estrutura dos SMTCB com o PRO MOVE - 

Mobilidade e Formação, a qual permitirá promover uma linha de formação específica às 

necessidades dos serviços municipalizados com particular enfoque nos motoristas, estando 

ainda contemplado um estudo sobre a atratividade da rede com pistas para maior retorno 

financeiro. 

No mesmo período foi concluído o processo de compra à CARRIS de 6 autocarros recondi-

cionados, adaptados ao transporte de bicicletas, que irão reforçar a frota e desta forma con-

tribuir para a redução da sua idade média. Foi ainda possível proceder a gran-

des reparações a 3 autocarros, assim como à reparação da máquina de lavar autocarros.  

Foram ainda admitidos 3 assistentes operacionais - Eletromecânicos de forma 

a compensar significativas saídas de trabalhadores na área da manutenção. 

A receita cobrada até 31 de dezembro de 2014 totalizou € 7.277.760, representado um 

decréscimo de 10,3% relativamente ao período homólogo.  

Por outro lado os compromissos assumidos totalizaram €10.536.761, representando uma 

diminuição de 6,7% face a 2013.  

A dívida teve um decréscimo de 9,8% estando neste momento em 2.821.127.90€. 
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Introdução 

 

Em dezembro de 2014, a receita cobrada cifrava-se em 91,84% do orçamentado. 

O nível de cabimentos do ano de 2014 mostrava-se inferior à receita em € 3.367.207, origi-

nando uma redução significativa dos encargos a transitar para 2015.  

De igual forma, o saldo da gerência de 2014 registava um aumento de € 1.062.462,04 face 

ao registado no final de 2013. 

A receita de 2014 registou (não considerando empréstimos) um acréscimo de € 2.457.769 

face a 2013. 

A sua execução foi de € 41.782.134, ou seja, 91,94% do orçamentado. 

 
 

Gráfico n.º 1 – Execução receita global 
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Estrutura das receitas Dezembro de 2014 
 

 
 
 

Gráfico 2 – Evolução da receita 
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Com uma execução de 94,25 % do orçamento previsto, as receitas correntes apresentam 

um aumento de 12,51 %, face a igual período de 2013. 

Em termos absolutos, este acréscimo é de € 4.380.455. 

 

 
Gráfico n.º 3 – Execução das receitas correntes 
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Gráfico n.º 4 – Execução dos impostos diretos 

 

 
 

Gráfico n.º 5 – Evolução dos impostos diretos 
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A venda de bens apresentava uma execução de € 3.799.318, ou seja, 93,16% do orçamen-

tado, e um decréscimo de 3,25 % face ao período homólogo de 2013, enquanto a prestação 

de serviços e rendas, apresentava uma execução de € 5.327.518, i.e, 100,62 % do orça-

mentado e um aumento de 39,72 % face a dezembro de 2013. 

As receitas de capital registavam uma execução de 64,62 % do seu valor previsional, ou 

seja, € 2.393.365, apresentando uma redução de € 13.500.686 face ao recebido em dezem-

bro de 2013. 

Esta redução tão acentuada deve-se, principalmente, ao facto de em 2013 o Município ter 

recebido a totalidade do PAEL no valor de € 10.201.380. 

Também as alterações nas transferências das verbas provenientes do Orçamento de Estado 

provocam um decréscimo da componente de capital. 

Verifica-se, ainda, uma redução nos montantes recebidos de fundos comunitários e contra-

tos programa, assim como nas rúbricas correspondentes ao acionamento de garantias ban-

cárias. 

 
 

Gráfico n.º 6 – Execução da receita de capital 
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Gráfico n.º 7 – Execução das componentes da receita de capital 

 
 

 
 

 

Os valores cabimentados apresentam uma redução de 9,23 % em relação a igual período 

de 2013, se tomarmos apenas os valores do próprio ano. 

No entanto, se considerarmos o total dos cabimentos, verifica-se um decréscimo de 21,82 

%. 

 
 

Evolução dos Cabimentos 
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Gráfico n.º 8 – Evolução dos cabimentos 
 
 

 
 

Os pagamentos no final de dezembro de 2014, apresentavam uma redução de 19,89% face 

a igual período do ano anterior o que, em termos absolutos, equivale a um decréscimo de € 

10.108.772,62, devendo-se esta diferença ao cômputo, no ano de 2013, das verbas PAEL. 

 
 
Gráfico n.º 9 – Evolução da despesa global 
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Estrutura das Despesas 
 

    
(Valores em Euros) 

DESIGNAÇÃO 

2014 

Orçamenta-
do 

Executa-
do 

Peso 
Relati-

vo 

Peso na 
Estrutu-

ra 

Grau de 
Concretiza-

ção 

DESPESAS CORRENTES           

PESSOAL 14.716.250 14.642.96
0 45,32% 35,96% 99,50% 

AQUISIÇÃO DE BENS  1.245.846 906.293 2,80% 2,23% 72,75% 
AQUISIÇÃO DE SERVI-
COS 14.056.248 12.219.12

4 37,82% 30,01% 86,93% 

ENCARGOS FINANCEI-
ROS 570.090 531.848 1,65% 1,31% 93,29% 

TRANSFERÊNCIAS COR-
RENTES 3.383.105 3.378.383 10,46% 8,30% 99,86% 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 676.715 631.447 1,95% 1,55% 93,31% 

SUB-TOTAL CORRENTES 34.648.254 32.310.05
4 

100,00
% 79,35% 93,25% 

DESPESAS DE CAPITAL           
INV. TERRE-
NOS/HABITAÇÃO 36.855 10.648 0,13% 0,03% 28,89% 

INVESTIMENTO OBRAS 6.744.086 3.841.465 45,70% 9,43% 56,96% 
INVESTIMENTO EQUIPA-
MENTO 373.255 214.697 2,55% 0,53% 57,52% 

OUTROS INVESTIMEN-
TOS 628.115 225.300 2,68% 0,55% 35,87% 

LOCAÇÃO FINANCEIRA 205.560 190.170 2,26% 0,47% 92,51% 
TRANSFERÊNCIAS DE 
CAPITAL 706.970 703.502 8,37% 1,73% 99,51% 

AMORTIZAÇÕES 3.222.005 3.220.836 38,31% 7,91% 99,96% 
OUTRAS DESPESAS DE 
CAPITAL 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 

SUB-TOTAL CAPITAL 11.916.846 8.406.618 100,00
% 20,65% 70,54% 

      TOTAL 46.565.100 40.716.67
2   100,00% 87,44% 
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Gráfico n.º 10 – Execução da despesa 
 

 
 
Com uma execução de 87,44%, as despesas correntes o que equivaliam a € 40.716.672. 

As rubricas com maior execução eram as despesas com o pessoal, as transferências cor-

rentes e as outras despesas correntes. Os encargos financeiros, apresentavam uma execu-

ção de 93,29%. A aquisição de bens apresentava uma execução de 72,75 % e a aquisição 

de serviços 86,93 %. 

 
Gráfico n.º 11 – Execução das despesas correntes 
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As Despesas de Capital, com uma execução de 70,54 %, apresentavam um valor absoluto 
de € 8.406.618. 
 

 
Gráfico n.º 12 – Execução das despesas de capital 

 
 

 
 
 

A dívida a fornecedores no final de dezembro de 2014 era de € 2.169.776,44. 

As dívidas de médio e longo prazo registavam na mesma data o valor global de € 

23.276.406,80, apresentando uma redução de € 5.031.362,28 (-21,62%) face ao final de 
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Descrição 2013 2014 
∆ 

Valor % 

Empréstimos de Médio e Longo 
Prazo 22.416.425,14 19.359.320,96 

-
3.057.104,1

8 
-15,79% 

De Contratos de Locação Finan-
ceira 833.754,43 693.024,42 -140.730,01 -20,31% 

Fornecedores c/c médio e longo 
prazo 4.522.435,25 3.035.125,90 

-
1.487.309,3

5 
-49,00% 

Fornecedores imobilizado médio 
e longo prazo 535.154,36 188.935,52 -346.218,84 

-
183,25

% 

Total 28.307.769,18 23.276.406,80 
-

5.031.362,3
8 

-21,62% 

 
 

Gráfico n.º 13 – Evolução da dívida de médio e longo prazo 
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Tendo em conta o disposto no artigo 52º da Lei 73/2013, importa aferir o cumprimento do 

limite da dívida total. 

Tendo por base os pressupostos de cálculo, o Município do Barreiro iniciou o ano de 2014 

com um limite total de € 59.908.555.  

De facto, com base nos dados finais de 2013, a dívida total era a 1 de janeiro de € 

35.816,310, pelo que, no final de 2014, o município apenas poderia aumentar este montante 

em 20% da diferença entre o limite total e a dívida registada a 1 de janeiro, isto é, em € 

4.818.449.  

Ora, no final de 2014, a dívida total registada era de € 30.436.300, o que equivalia a uma 

redução de 15,02% face ao inicial de 2014 e, consequentemente, a uma margem por utilizar 

de € 10.198.428. 

Posto isto, é possível afirmar que o Município não só cumpriu com os limites estabelecidos 

como reduziu a sua dívida total muito para além do obrigatório por lei. 

Por fim, a redução permanente e sucessiva dos pagamentos em atraso (no conceito da 

LCPA), originou que no final de dezembro (se bem que esta situação tenha sido alcançada 

em junho) fosse possível afirmar que o Município do Barreiro, não possuía dívidas com os 

seus fornecedores superiores a 90 dias após a data de vencimento da fatura, dando assim 

cumprimento ao consignado na legislação em vigor, nomeadamente LOE para 2014.  

De acordo com a DGAL, o prazo médio de pagamentos a fornecedores no final de 2014 é 

de 76 dias. 

 
Continuamos a implementar o processo da contabilidade de custos. 

À data desta informação escrita, o Município do Barreiro, dispõe do mês de novembro 

encerrado, estando em fase de fecho todo o ano de 2014. 

Uma vez que este sistema está interligado com as restantes aplicações informáticas, ape-

nas após os lançamentos de final de exercício da contabilidade patrimonial será possível 

encerrar a contabilidade de custos, nomeadamente a repartição dos custos indiretos, pelo 

que ainda não é possível nesta informação escrita, apresentar qualquer resultado. 

No entanto, o sistema está implementado e em funcionamento, cabendo-nos agora, pro-

gressivamente, proceder à análise dos seus resultados, bem como ao seu aperfeiçoamento 

e consolidação. 

Da análise dos dados referentes ao final do mês de dezembro, é possível concluir que hou-

ve uma consolidação do esforço de contenção iniciado em exercícios anteriores, o que se 
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traduz na redução do endividamento de curto, médio e longo prazo e dos pagamentos em 

atraso (conceito LCPA), para além da dívida total. 

Assim sendo, é possível afirmar que: 

 A receita global aumentou em relação a igual período de 2013; 

 Foram transitados todos os compromissos assumidos e não liquidados de 2013 para 

2014; 

 Os cabimentos do ano de 2014 apresentam uma redução face ao período homólogo 

de 2013; 

 Os pagamentos registam um acréscimo face a 2013 (com exclusão do PAEL); 

 A execução da receita permitiu assegurar os encargos imediatos do Município; 

 O endividamento global reduziu-se de forma significativa, face ao final de 2013; 

 Inexistem pagamentos em atraso no conceito LCPA; 

 Foi implementado o sistema de contabilidade de custos com “produção” dos primei-

ros dados para análise. 

 

E se assim era no final de 2014, vejamos o que se pode concluir do primeiro mês de 2015. 

Em janeiro de 2015 a receita cobrada cifrava-se em 5,89 % do orçamentado, sendo este 

valor superior em 1,63 % ao cobrado em igual período do ano anterior. 

Os cabimentos apresentavam uma redução de 6,57 % em relação ao mesmo período de 

2014. 

Os pagamentos registavam um acréscimo de 17,74 %. 

Tendo em consideração apenas as receitas do ano e com base no quadro n.º 1 em anexo, a 

receita global aumentou 1,63 % em relação a igual período de 2014. 

A sua execução foi de € 2.593.863, ou seja, 5,89 % do orçamentado. 
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Gráfico n.º 1 – Execução receita global 
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Estrutura das receitas Janeiro de 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11.300.000 112.070 4,40% 4,32% 0,99%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.500.000 116.671 4,58% 4,50% 7,78%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2.000.000 202.757 7,97% 7,82% 10,14%
DERRAMA 450.000 20.005 0,79% 0,77% 4,45%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 1.104 0,04% 0,04% 1103,77%
IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.INDIRECTOS 3.850.384 17.947 0,71% 0,69% 0,47%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4.850.965 339.696 13,35% 13,10% 7,00%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 67.500 4.223 0,17% 0,16% 6,26%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9.161.090 763.032 29,98% 29,42% 8,33%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 876.300 132.674 5,21% 5,11% 15,14%
VENDA DE BENS 3.787.260 273.878 10,76% 10,56% 7,23%
VENDA SERVICOS + RENDAS 4.940.155 561.013 22,04% 21,63% 11,36%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.645 260 0,01% 0,01% 1,20%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 42.805.499 2.545.329 100,00% 98,13% 5,95%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0 0,00% 0,00% 0,00%

SUB-TOTAL CORRENTES 42.805.499 2.545.329 100,00% 98,13% 5,95%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 2.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 470.291 39.190 80,75% 1,51% 8,33%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 472.850 2.413 4,97% 0,09% 0,51%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 2.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 315.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2.500 6.931 14,28% 0,27% 277,23%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 1.265.641 48.534 100,00% 1,87% 3,83%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!

SUB-TOTAL CAPITAL 1.265.641 48.534 100,00% 1,87% 3,83%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 44.071.140 2.593.863 100,00% 5,89%

TOTAL DAS RECEITAS 44.071.140 2.593.863 100,00% 5,89%

(Valores em Euros)
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Gráfico 2 – Evolução da receita 

 

 
Com uma execução de 5,95 % do orçamento previsto, as receitas correntes apresentavam 

em janeiro um aumento de 7,77 %, face a igual período de 2014, correspondente, em ter-

mos absolutos, a € 183.577. 

 

 
Gráfico n.º 3 – Execução das receitas correntes 
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Os impostos diretos, que representam 17,45 % do total do Orçamento, apresentavam uma 

execução de 2,97 % e um total de € 452.606, traduzindo uma redução de € 140.279 face ao 

período homólogo de 2014, o que equivale a um decréscimo de 23,66 %. 

Ao nível do IMI verificava-se um decréscimo de € 223.189, o IMT registava um aumento de 

€ 93.038, a Derrama apresentava um acréscimo de € 20.005 e o IUC uma redução de € 

31.237. 

 
Estrutura dos Impostos Diretos 

 
 

  
(Valores em Euros) 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado Grau de Con-
cretização 

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11.300.000 112.070 0,99% 
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.500.000 116.671 7,78% 
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2.000.000 202.757 10,14% 
DERRAMA 450.000 20.005 4,45% 
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 1.104 1103,77% 
IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00% 
TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 15.250.200 452.606 2,97% 

 
 
 

Gráfico n.º 4 – Execução dos impostos diretos 
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Gráfico n.º 5 – Evolução dos impostos diretos 

 
 

Os impostos indiretos registavam uma execução de € 17.947, ou seja, 0,47 % do orçamen-

tado, apresentando um acréscimo de 1,83 %, face ao registado em igual período do ano 

anterior. 

As taxas, multas e outras penalidades, com uma execução de 7 % registavam um valor de 

€339.696 e um decréscimo de 9,37%, face ao final de janeiro de 2014. 

As transferências correntes registavam um aumento de €42.725 nas transferências prove-

nientes do Orçamento de Estado e um acréscimo de € 113.336 nas outras transferências 

correntes. 

A venda de bens apresentava uma execução de € 273.878, (7,23% do orçamentado) e um 

decréscimo de 14,15 % face ao período homólogo de 2014, enquanto a prestação de servi-

ços e rendas, com uma execução de € 561.013, (11,36 % do orçamentado) traduzia um 

aumento de 85,23 % face a janeiro de 2014. 

As receitas de capital registavam uma execução de 3,83 % do seu valor previsional, ou seja, 

€ 48.534. Este valor é inferior em € 141.983 face ao recebido em Janeiro de 2014. 

Esta redução tão acentuada deve-se, principalmente, à rubrica de fundos comunitários. 
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Gráfico n.º 6 – Execução da receita de capital 

 
 
 

Gráfico n.º 7 – Execução das componentes da receita de capital 
 

 
 
 
Os cabimentos, globalmente considerados, conheceram um decréscimo de 6,57 %. 
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Evolução dos Cabimentos 

 

 
 
 

Gráfico n.º 8 – Evolução dos cabimentos 
 

 
 

 

Os pagamentos no final de janeiro de 2014 apresentavam um aumento de 17,74 % face a 

igual período do ano anterior o que, em termos absolutos, equivale a um acréscimo de € 

434.296,50. 
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Gráfico n.º 9 – Evolução da despesa global 
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Estrutura das Despesas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14.572.200 1.161.348 46,88% 40,29% 7,97%

AQUISIÇÃO DE BENS 1.372.675 113.507 4,58% 3,94% 8,27%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12.702.726 864.629 34,90% 29,99% 6,81%

ENCARGOS FINANCEIROS 408.580 14.772 0,60% 0,51% 3,62%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.084.259 316.673 12,78% 10,98% 10,27%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 757.990 6.403 0,26% 0,22% 0,84%

SUB-TOTAL CORRENTES 32.898.430 2.477.332 100,00% 85,94% 7,53%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 277.790 0 0,00% 0,00% 0,00%

INVESTIMENTO OBRAS 5.151.690 160.500 39,59% 5,57% 3,12%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 771.775 2.719 0,67% 0,09% 0,35%

OUTROS INVESTIMENTOS 665.155 10.658 2,63% 0,37% 1,60%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 195.960 12.399 3,06% 0,43% 6,33%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 754.580 50.437 12,44% 1,75% 6,68%

AMORTIZAÇÕES 245.760 0 0,00% 0,00% 0,00%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3.110.000 168.739 41,62% 5,85% 5,43%

SUB-TOTAL CAPITAL 11.172.710 405.452 100,00% 14,06% 3,63%

      TOTAL 44.071.140 2.882.784 100,00% 6,54%

DESIGNAÇÃO

2015
(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 10 – Execução da despesa 
 

 
 

 

As despesas correntes verificavam uma execução de 7,53%, equivalente em valores absolu-

tos a € 2.477.332. 

As rubricas com maior execução eram as despesas com o pessoal e as transferências cor-

rentes. Os encargos financeiros apresentavam uma execução de 3,62%. 

A aquisição de bens apresentava uma execução de 8,27 % e a aquisição de serviços 6,81 

%. 
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Gráfico n.º 11 – Execução das despesas correntes 
 

 
 
As despesas de capital, com uma execução de 3,63%, apresentavam um valor absoluto de 
€405.452. 
 

 
Gráfico n.º 12 – Execução das despesas de capital 
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A dívida a fornecedores no final de janeiro de 2015 era de € 1.896.434,94. 

As dívidas de médio e longo prazo registavam uma redução de € 250.469,19, ou seja, um 

decréscimo de 1,09%, face ao final de 2014. 

   
(Valores em Euros) 

Descrição 2014 2015 
∆ 

Valor % 

Empréstimos de Médio e Longo 
Prazo 19.359.320,96 19.190.582,15 -168.738,81 -0,88% 

De Contratos de Locação Finan-
ceira 693.024,42 680.802,02 -12.222,40 -1,80% 

Fornecedores c/c médio e longo 
prazo 3.035.125,90 2.965.617,92 -69.507,98 -2,34% 

Fornecedores imobilizado médio 
e longo prazo 188.935,52 188.935,52 0,00 0,00% 

Total 23.276.406,80 23.025.937,61 -250.469,19 -1,09% 

 
 

Gráfico n.º 13 – Evolução da dívida de médio e longo prazo 
 

 
 
Valerá a pena registar que o Município do Barreiro encerrou o mês de janeiro de 2015 sem 

pagamentos em atraso a fornecedores, tendo por base as premissas estabelecidas na 

LCPA. 
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Incidindo esta análise sobre a execução de apenas um mês de 2015, não é possível produ-

zir uma visão aprofundada da execução do ano.  

No entanto, podemos afirmar que: 

 A receita global aumentou em relação a igual período de 2014; 

 Foram transitados todos os compromissos assumidos e não liquidados de 2014 para 

2015; 

 Os cabimentos globais apresentam uma redução face ao período homólogo de 2014; 

 Os pagamentos registam um acréscimo face a 2014; 

 A execução da receita permitiu assegurar os encargos imediatos do Município; 

 Inexistem pagamentos em atraso (conceito LCPA); 

 

Temos vindo a acompanhar, ao longo de várias informações escritas, um conjunto de indi-

cadores e de reflexões, suscitadas em alguma medida pelo contexto criado pela candidatura 

PAEL, sobre as quais, uma vez mais e para finalizar, procuraremos debruçar-nos. 

O principal objetivo da candidatura do Município do Barreiro ao PAEL encontrava-se inte-

gralmente alcançado em meados de 2014. De facto, desde esse momento que inexistem 

pagamentos em atraso no conceito da LCPA. 

De igual forma, o equilíbrio orçamental tem-se reforçado progressiva e paulatinamente, 

como bem demonstra a diferença positiva de € 3.367.207 entre a receita do ano e os cabi-

mentos do ano, a qual permitiu uma redução de € 2.706.051 nos encargos transitados de 

2014 para 2015 e ainda um aumento de € 1.062.462,04 no saldo da gerência. 

Em rigor, e independentemente de alguns desvios pontuas ocorridos na execução do ano 

face aos pressupostos da candidatura (uns devido a fatores externos impossíveis de calcu-

lar em fase de candidatura, outros, essencialmente, para fazer a necessidades de funcio-

namento do Município, nomeadamente na sua prestação de serviços aos cidadãos) o resul-

tado construído foi largamente positivo. 

A receita teve uma execução muito superior à estimada.  

Os pagamentos cresceram, sendo que a existência de mais verbas disponíveis permitiu 

liquidar mais dívida a fornecedores e, consequentemente, reduzir de forma drástica o prazo 

médio de pagamentos a fornecedores de 523 dias em 2012 para 208 em 2013 e 76 em 

2014. 

Olhemos algumas componentes concretas. 
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Evolução do n.º de trabalhadores no ano de 2014  

    Valor previsto Valor real Var. 

794 734 -60,00 -7,56% 

  

Consideramos que esta redução excessiva de 60 funcionários face ao inicialmente estima-

do, possui consequências no serviço prestado, devendo ser progressivamente corrigida. 

 

 

Os desvios registados devem-se ao aumento das contribuições para a CGA e ao aumento 

dos pagamentos de faturação à ADSE. 

 

Evolução do n.º de horas extraordinárias no ano de 

2014 

    Valor previsto Valor real Var. 

30.000,00 33.124,50 3.124,50 10,42% 

 

O aumento de horas extraordinárias deve-se, exclusivamente, à necessidade de colmatar 

falhas provocadas pela redução excessiva de trabalhadores decorrente de sucessivas impo-

sições legais. 

 

 

 

Apesar do aumento do número de horas realizadas, o valor efetivamente pago com as 

mesmas fica ao nível do estimado. Esta discrepância deve-se, essencialmente, à redução 

Valor candidatura Valor real

Remunerações certas e permanentes 11.107.230,26 11.069.122,23 -38.108,03 -0,34%

Trabalho Extraordinário e Ajudas de Custo 193.560,50 193.733,68 173,18 0,09%

Prestações Sociais 153.772,50 110.530,85 -43.241,65 -28,12%

Segurança Social 1.848.326,17 2.393.780,75 545.454,58 29,51%

Encargos com Saúde 480.000,00 768.981,50 288.981,50 60,20%

Total 13.782.889,43 14.536.149,01 753.259,58 5,47%

Var.

Evolução da massa salarial no ano de 2014 

Valor candidatura Valor real

Trabalho Extraordinário e Ajudas de Custo 193.560,50 193.733,68 173,18 0,09%

Var.

Evolução custo de horas extraordinárias e ajudas de custo no ano de 2014 
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do valor da hora extraordinária realizada, sendo amplamente representativa da desvaloriza-

ção a que o trabalho vem sendo sujeito. 

 

Evolução dos valores dos contratos no ano de 2014  

    Valor previsto Valor real Var. 

1.520.000,00 2.676.673,24 1.156.673,24 76,10% 

 

Valores sem IVA 

A divergência registada nos valores dos contratos deve-se, em grande medida, à realização 

em 2014 de uma série de renovações de contratos de grande valor dos quais destacamos 

os seguros, a limpeza ou as comunicações. Associaram-se a estes algumas empreitadas no 

âmbito do REPARA e da Cidade Sol, bem como do plano de pavimentações, entre outras, 

que influenciaram decisivamente o valor final. 

 

Evolução dos valores das rendas no ano de 2014  

    Valor previsto Valor real Var. 

200.000,00 144.388,43 -55.611,57 -27,81% 

     

Evolução dos valores das aquisições no ano de 2014  

    Valor candidatura Valor real Var. 

716.777,72 1.116.712,71 399.934,99 55,80% 

    Valores sem IVA 
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O aumento registado nas aquisições decorre de necessidades concretas de aquisição de 

bens e serviços para fazer face ao trabalho a desenvolver pelo Município no âmbito das 

suas competências. 

 

 

Evolução dos custos com iluminação pública 2014 

    2013 2014 Var. 

851.611,75 996.164,42 144.552,67 16,97% 

 

 

 

Apesar das medidas tomadas de poupança nos gastos com a iluminação pública, o fim da 

tarifa de Iluminação Pública, provocou aumentos imprevistos e que consumiram integral-

mente o resultado financeiro das medidas adotadas. 

 

 

Evolução dos subsídios atribuídos ano de 2014 

    Valor candidatura Valor real Var. 

1.098.458,47 1.046.395,42 -52.063,05 -4,74% 

     

Evolução das transferências para as juntas ano de 

2014  

    Valor candidatura Valor real Var. 

1.275.467,53 1.264.472,49 -10.995,04 -0,86% 
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Evolução do capital em dívida no ano de 2014  

 
    Valor candidatura Valor real Var. 

19.812.501,67 19.359.320,96 -453.180,71 

-

2,29% 

 

Evolução das receitas com concessões no ano de 2014 

    2013 2014 Var. 

169.053,40 120.175,85 -48.877,55 -28,91% 

 

Apesar do esforço desenvolvido de aumentar o número de concessões, a procura não fez 

face à oferta disponibilizada pelo Município, nomeadamente nas bancas e lojas dos diferen-

tes mercados.  

 

Evolução dos impostos indiretos e taxas no ano de 2014  

    Valor candidatura Valor real Var. 

6.803.947,41 5.997.254,00 -806.693,41 -11,86% 

 

A diferença verificada fica a dever-se, em grande parte, à conjuntura macro económica. 

 

 

Evolução das cobranças em execução fiscal 2014  

    2013 2014 Var. 

391.371,88 681.928,58 290.556,70 74,24% 

 

A continuação de um esforço de recuperação da dívida em execução fiscal, permitiu uma 

forte execução face ao inicialmente previsto. 
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Evolução dos impostos diretos no ano de 2014  

    Valor candidatura Valor real Var. 

12.990.410,00 14.749.955,00 1.759.545,00 13,54% 

     

Evolução das receitas provenientes das tarifas de água e resíduos 

no ano de 2014 

     Valor candidatura Valor real Var. 

 9.370.359,66 10.153.523,44 783.163,78 8,36% 

  

Não obstante os resultados alcançados sejam bastante positivos, traduzindo a consolidação 

crescente da situação financeiro-patrimonial da autarquia, eles não devem levar-nos a des-

curar a particular atenção que, ao longo dos últimos anos, temos dado a estas matérias. 

Uma estratégia de redução dos passivos do concelho e de reforço da qualidade de vida das 

populações exige, e continuará a exigir, um fortalecimento da capacidade de intervenção da 

autarquia. 

Continuaremos a dar os passos necessários. 

Continuaremos a construir o caminho.  
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Processo n.º 603/05.7BEALM do TAF de Almada 

Ação movida pela SEGUM – Soc. de Construções, S.A. contra a CMB.  

Impugnação de cobrança de taxas. 

Aguarda sentença. 

 

Processo n.º 788/08.0BEALM do TAF de Almada 

A. : Arkhétypos – Atelier de Arquitectura, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Ação de responsabilidade civil extracontratual por anulação de concurso de ideias. Ação 

contestada pela CMB. 

Resposta à matéria de facto constante da base instrutória em 16.11.2009. 

Sentença favorável ao Município.  

A autora recorreu e já foram produzidas alegações no TCA. 

 

Processo n.º 1030/08.0BEALM do TAF de Almada 

Ação movida por Vitor Correia Duarte e Manuel Crespo na qual é pedida indemnização ao 

Município por ocupação de terreno. 

Contestada em 07/09/2009. 

Sentença proferida em 03/05/2010 favorável ao Município a julgar procedente a excepção 

da incompetência do Tribunal. 

Os Autores intentaram nova ação (processo n.º 2125/10.5TBBRR no Tribunal Cível). Foi 

contestada e foi elaborada sentença a dar razão aos Autores no pedido indemnizatório.  

Foi interposto recurso que ainda está no Tribunal da Relação. 

 

Processo n.º 797/09.2BEALM do TAF de Almada 

Ação movida pelo Mº. Público pedindo a declaração de ilegalidade da tarifa do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Pluviais. 

Oposição enviada em 11.09.2009. Foi recebida resposta do Mº.Pº. 

Aguarda decisão que pode passar por alegações. 

  

Processo n.º 915/09.0BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do Regulamento Municipal de 

Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.12.2009.  

A aguardar sentença. 
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Processo n.º 1041/09.8BEALM do TAF de Almada 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do mesmo Regulamento 

em matéria de liquidação de nova taxa. Contestação em 11.12.2009. Produzidas alegações 

em 5/12/2011. 

O processo voltou à fase de contestação em Julho de 2014 

Contra-alegações apresentadas em Setembro de 2014 

 

Processo n.º 1014/08.8BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de Autedor – Publicidade Exterior, Lda. contra aplicação do Regulamento 

Municipal de Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.05.2009. 

Alegações de direito em 28.12.2009. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

 

Processo n.º 303/07.0BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de posse administrativa de imóvel em 28/12/2006. 

Junção de procuração no processo em 05.04.2010.  

Sentença de 03/01/2011 desfavorável ao Município.  

Foi interposto recurso em 01/02/2011. 

Incidente de Habilitação de Herdeiros de uma das A.A. em 14 de Janeiro de 2010. 

Distribuído no TCA Sul em 21-03-2011. 

Proferido acórdão em 13 de Setembro de 2014 – o processo vai baixar ao TAF para nova 

decisão. 

 

Processo n.º 658/07.0TBBRR do 2º. Juízo do Tribunal Judicial do Barreiro 

Ação cível com pedido de indemnização movida por Raquel Maria Lino de Oliveira contra 

vários R.R., incluindo o Município do Barreiro. 

A ação de indemnização, com fundamento na morte de um menor por queda numa cisterna 

não vedada, não foi contestada pelo Município. Ulteriores desenvolvimentos foram decididos 

por despacho, designadamente os decorrentes do falecimento de alguns réus.  

Foram indicadas testemunhas nos autos e prova documental, em como a rede em causa é 

privada, em Outubro de 2013. 
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Processo n.º 272/10.2BESNT – 3ª. Unid. Org. do TAF de Sintra 

Ação Administrativa Especial interposta pelo Município de Cascais contra a CDPOR de Lis-

boa em que o Município do Barreiro é contra-interessado. 

Contestação elaborada em 14 de Abril de 2010. 

Proferido despacho saneador em 08 de Setembro de 2014 

Aguarda decisão. 

 

Processo n.º 2125/10.5TBBRR – Trib. Fam. Men. e Comarca do Barreiro - 3º. Juízo 

Cível 

A.A.: Vitor Duarte e Outros 

R. : Município do Barreiro 

Foram apresentadas alegações no recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça, 

em 28 de Maio de 2012. 

Recurso apresentado pelo A. 

O Município contra-alegou em Novembro de 2014. 

 

Processo n.º 152/12.7BEALM do TAF de Almada 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 

interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 

já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

Processo n.º 504/12.2BEALM do TAF de Almada 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 

13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

Processo n.º 1119/12.0BEALM do TAF de Almada 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 
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Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de Discussão e Julgamento agendada para 2 e 4 de Março 

 

Processo n.º 1105/09.8BEALM do TAF de Almada – 2ª Unid. Org. 

Ação de impugnação movida pela Cipol, S.A., deduzindo pedido contra a liquidação de 

taxas devidas pela instalação de bombas combustíveis liquidas e gasosas em propriedade 

privada com abastecimento na via pública e no interior de propriedade. 

Ação contestada.  

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso.  

 

Processo n.º 1325/09.5BEALM do TAF de Almada 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra a liquidação de nova taxa ao abrigo 

do mesmo Regulamento. Contestação em 12.01.2009. 

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso e foram apresentadas as correspondentes alegações em Julho de 

2014. 

 

Processo n.º 1642/14.2TBRR do Tribunal de Família, Menores e de Comarca do  

Barreiro 

A. Forte & Pinheiro 

R. Município do Barreiro 

Ação declarativa relativamente ao licenciamento de uma alteração ao edifício sito na Rua 

Nuno Tristão, N.º 22-B, Alto do Seixalinho, Barreiro 

Contestada em 19 de Setembro de 2014 
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N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

21 05-11-2014 316 APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CMB REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014 

21 05-11-2014 317 
EMPREITADA DE REPERFILAMENTO DA AVENIDA BENTO GONÇALVES - APROVAÇÃO DE TRABALHOS DE 
SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES - APLICAÇÕES DE ABGE (AGREGADO BRITADO); TRABALHOS A MAIS - 
COTAS JARDIM/PASSEIO E TUBAGEM DE REGA 

21 05-11-2014 318 
EMPREITADA DE REPERFILAMENTO DA RUA MIGUEL PAIS - REPARA; TRABALHOS DE SUPRIMENTOS DE 
ERROS E OMISSÕES - APLICAÇÃO DE ABGE (AGREGADO BRITADO), ANULAÇÃO DE PARAGEM DE AUTOCAR-
RO E FECHO DE CALDEIRAS 

21 05-11-2014 319 ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA, A TITULO PÓSTUMO, A AUGUSTO PEREIRA VALEGAS 

21 05-11-2014 320 COMEMORAÇÃO 8ª EDIÇÃO DA FESTA DO DESPORTO - ATRIBUIÇÃO DAS MEDALHAS DE BONS SERVIÇOS E 
DEDICAÇÃO - ÁREA DESPORTO 

21 05-11-2014 321 CEDÊNCIA DE TRANSPORTES A ENTIDADES DO CONCELHO 

21 05-11-2014 322 NORMAS DE PARTICIPAÇAO DA MARATONA FOTOGRÁFICA DO MÊS DA FOTOGRAFIA 

21 05-11-2014 323 
RETIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 292/2014 DE 01/10/2014 - ALTERAÇÃO À COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DO ASSOCIATIVISMO 

21 05-11-2014 324 
ANULAÇÃO DO SUBSIDIO ATRIBUIÇÃO À ARTESFERA - ASSOCIAÇÃO DE ARTISTAS PLÁSTICOS, NA DELIBERA-
ÇÃO N.º 286/2014 

21 05-11-2014 325 PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA COM A ESCOLA PROFISSIONAL BENTO JESUS CARAÇA E BAÍA 
DO TEJO, S.A., SOCIEDADE COMERCIAL 

21 05-11-2014 326 PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA COM A SOCIEDADE CULTURA E RECREIO 1º AGOSTO PAIVENSE 

21 05-11-2014 327 

RETIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 285/2014 DE 1 DE OUTUBRO - "PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL 
DO BARREIRO E AS ENTIDADES PROMOTORAS DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE 
APOIO À FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCA-
ÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA”  
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N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

21 05-11-2014 328 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "MEXE COM A IDADE" - ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015 

21 05-11-2014 329 ALTERAÇÃO À COMPISÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

21 05-11-2014 330 APROVAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS AO XII CONCURSO DE FOTOGRAFIA AUGUSTO CABRITA 

21 05-11-2014 331 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AO GRUPO DESPORTIVO FERROVIÁRIO DO BARREIRO 

21 05-11-2014 332 
REDUÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - "PROTÓTIPO BAR" - RUA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA, 25-A - 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALTO DO SEIXALINHO, STO ANDRÉ E VERDERENA - (AE/54/93) 
 

21 05-11-2014 333 
DEVOLUÇÃO DE VERBA - PARQUE PENÍNSULA, S.A. - EN10 - "RETAIL PLANET" - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
PALHAIS E COINA - (PROC.º AE/96/10) 
 

21 05-11-2014 334 

REVOGAÇÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PARA INS-
TALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES EM EDIFÍCIOS 
MUNICIPAIS, CELEBRADO COM A EMPRESA "SERDIAL VENDING, S.A." 
 

21 05-11-2014 335 
PROCESSO N.º 132/10.7 PCBRR DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES E DE COMARCA DO BARREIRO 2º JUÍZO 
CRIMINAL. ACEITAÇÃO DE FERRAMENTAS APREENDIDAS 
 

21 05-11-2014 336 

ABERTURA DE AJUSTE DIRETO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS, AO ABRIGO DE ACORDO 
QUADRO CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS ELETRÓNICAS, DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 
(CCE-AML) 
 

21 05-11-2014 337 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EURO-
PEIA, PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS NOS MERCADOS MUNICIPAIS 
1º DE MAIO, LAVRADIO, SANTO ANDRÉ, COINA, ABASTECEDOR E PALMEIRAS 
 

21 05-11-2014 338 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO CONCURSO "ÁRVORES DE NATAL ECOLÓGICAS" 

21 05-11-2014 339 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DO BARREIRO E DO CONSÓRCIO 

QUICKBUILD 
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N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

22 26-11-2014 340 SAUDAÇÃO AOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO SELO DE QUALIDADE DA 
ÁGUA; 

22 26-11-2014 341 MOÇÃO: “REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA SOCIAL”; 

22 26-11-2014 342 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRIVADA DE CMB REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014; 

22 26-11-2014 343 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DE CMB REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014. 

22 26-11-2014 344 ATRIBUIÇÃO DE UM TEMPO INTEIRO. 

22 26-11-2014 345 
PARECER VINCULATIVO RELATIVO À PROPOSTA DE DECRETO-LEI QUE PRECONIZA A FUSÃO DO SISTEMA 
MULTIMUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO. 
 

22 26-11-2014 346 
NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DO JARDIM DA AVENIDA BENTO GONÇALVES E DO JARDIM DO CONVENTO MADRE DEUS DA VERDERENA: 
RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 360/2014, DE 20 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA CÂMARA. 
 

22 26-11-2014 347 ALTERAÇÃO DE E“TATUTO“ DA AIA - A““OCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE “ETÚBAL . 

22 26-11-2014 348 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO BARREIRO. 

22 26-11-2014 349 PROTOCOLO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO BARREIRO E O MUNICÍPIO DO BARREIRO. 

22 26-11-2014 350 ALTERAÇÃO À MODALIDADE DE RECONVERSÃO DE AUGI E REDELIMITAÇÃO DE AUGI NO CONCELHO DO BARREIRO. 

22 26-11-2014 351 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO «AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 1011 – LAVRADIO». 

22 26-11-2014 352 PROJECTO ECO-DESAFIO – TODOS FICAMOS A GANHAR!: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO «LUSO FUTEBOL CLUBE». 

23 03-12-2014 353 SAUDAÇÃO CANTE ALENTEJANO - PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL DA HUMANIDADE 

23 03-12-2014 354 RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO POR BIO3 - ESTUDOS E PROJECTOS EM BIOLOGIA E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS 
NATURAIS, LDA 

23 03-12-2014 355 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA COORDENADOR DE GABINETE MUNICIPAL DE EQUIPAMENTO (DIRIGENTE INTER-
MÉDIO DE 3º GRAU) A CANDIDATOS LICENCIADOS SEM VINCULO Á FUNÇÃO PÚBLICA 
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N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

23 03-12-2014 356 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA APOIO À ATIVIDADE FEDERADA NO ATLETISMO 

23 03-12-2014 357 
RETIFICAÇÃO DA LISTAGEM ANEXA À DELIBERAÇÃO 320/2014 SDE 5 DE NOVEMBRO - COMEMORAÇÃO 8ª EDI-
ÇÃO DA FESTA DO DESPORTO - ATRIBUIÇÃO DAS MEDALHAS DE BONS SERVIÇOS E DEDICAÇÃO - ÁREA DES-
PORTO 

23 03-12-2014 358 

PROPOSTA DE DEVOLUÇÃO DE VERBA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA TÉCNICA - RUA PARTICU-
LAR PARALELA À RUA BARTOLOMEU DIAS, 14, 1 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALTO DO SEIXALINHO, SANTO 
ANDRÉ E VERDERENA - (RAE/8/14) 
 

23 03-12-2014 359 

PROPOSTA DE ACEITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E REDUÇÃO DA GARANTIA BANCÁRIA - URBANIZAÇÃO DA 
VINHA DA PADEIRA - RUA HENRIQUE ANDRADE EVANS - FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA 
(LT/928/ALV) 
 

23 03-12-2014 360 
DEVOLUÇÃO DE VERBA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSPEÇÃO PERIÓDICA DE ELEVADOR - RUA ARY 
DOS SANTOS, 4 - FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA - (ELV/79/04) 
 

23 03-12-2014 361 
PROPOSTA DE DEVOLUÇÃO DE VERBA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE ANÚNCIO LUMINOSO - 
AVENIDA BOCAGE, 9-A - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA 
(AE/14/89) 

23 

03-12-2014 362 

DEVOLUÇÃO DE VERBA AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO - 
RUA DR. LUIS DE SÁ, 10 B/C - UNIÃO DAS FREGEUSIAS DO ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERE-
NA (CT/2/13) 
 

23 
03-12-2014 363 PROCESSO N.º 438/14 DGFP. PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO 

 
23 

03-12-2014 364 
PROCESSO N.º 374/12.0 GABRR DO TRIBUNAL DE FAMÍLIAE MENORES E DE COMARCA DO BARREIRO, 1º JUIZO 
CRIMINAL. ACEITAÇÃO DE FERRAMENTAS APREENDIDAS 
 

23 

03-12-2014 365 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DOS CAMPOS DE TÉNIS E RES-
PETIVOS EQUIPAMENTOS DE APOIO, SITOS NO PARQUE MUNICIPAL DOS CASQUILHOS, NO BARREIRO, CELE-
BRADO COM PEDRO MANUEL PEREIRA SOARES CABANAS 
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N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

23 

03-12-2014 366 

ADJUDICAÇÃO DA CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DA LOJA DE INDIFERENCIADO N.º 3, NO MERCADO 
MUNICIPAL DO LAVRADIO, MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL OFI-
CIAL DA UNIÃO EUROPEIA 
 

23 
03-12-2014 

367 CONTRATAÇÃO EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMI-
NADO PARA A CATEGORIA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS 
 

01 07-01-2015 1 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL 

01 07-12-2015 2 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA DO PRÉ-ESCOLAR 

01 07-12-2015 3 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO 1º CICLO E JARDINS DE INSFÂNCIA DA REDE PÚBLI-
CA - 1ª TRANCHE 
 

01 07-12-2015 4 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "MEXE COM A IDADE" - ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015 

01 07-12-2015 5 ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO 

01 07-12-2015 6 
PARECER SOBRE O PEDIDO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA À DECISÃO DE APROVAÇÃO DO CONTRATO LOCAL DE DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL MAIS (CLDS +) 
 

01 07-12-2015 7 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS NO ÂMBITO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO CONCELHO 

01 07-12-2015 8 CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA COM O GALITOS FUTEBOL CLUBE 

01 07-12-2015 9 CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA COM O FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE 

01 07-12-2015 10 
CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA COM O GRUPO DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SANTO ANDRÉ 
 

01 07-12-2015 11 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTES A ENTIDADES DO CONCELHO 
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N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

01 07-12-2015 12 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL 

01 07-12-2015 13 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA DO PRÉ-ESCOLAR 

01 07-12-2015 14 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO 1º CICLO E JARDINS DE INSFÂNCIA DA REDE PÚBLI-
CA - 1ª TRANCHE 

01 07-12-2015 15 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "MEXE COM A IDADE" - ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015 

01 07-12-2015 16 ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO 

01 07-12-2015 17 
PARECER SOBRE O PEDIDO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA À DECISÃO DE APROVAÇÃO DO CONTRATO LOCAL DE DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL MAIS (CLDS +) 

01 07-12-2015 18 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS NO ÂMBITO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO CONCELHO 

01 07-12-2015 19 CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA COM O GALITOS FUTEBOL CLUBE 

01 07-12-2015 20 CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA COM O FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE 

01 07-12-2015 21 CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA COM O GRUPO DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SANTO ANDRÉ 

01 07-12-2015 22 CEDÊNCIA DE TRANSPORTES A ENTIDADES DO CONCELHO 

01 07-12-2015 23 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS AO MOVIMNETO ASSOCIATIVO 

01 07-12-2015 24 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS AOS PROTOCOLADOS NA ÁREA DA CULTURA 

01 07-12-2015 25 
DEVOLUÇÃO DE VERBA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ABERTURA DE PROCESSO - SANTOANTONIENSE FUTE-
BOL CLUBE - FREGUESIA DE SNATO ANTÓNIO DA CHARNECA - (CT/38/94) 
 

01 07-12-2015 26 
DEVOLUÇÃO DE VERBA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSPECÇÃO PERIODICA DE ELEVADOR - RUA CIDADE DA BEIRA, 
13 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA - (ELV/17/06) 
 

01 07-12-2015 27 
AUTORIZAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DURANTE 24 HORAS - ESTABELECIMENTO DE VENDING - Avª ALFREDO DA 
SILVA, 95 - UNIÃO DE FREGUESIAS DO BARREIRO E LAVRADIO - (AE/47/84) 
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N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

01 07-12-2015 28 
DIREITO DE PREFERÊNCIA NA TRANSMISSÃO A TITUTLO ONEROSO DO IMÓVEL SITO NA RUA ALMIRANTE REIS, 88 - 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DO BARREIRO E LAVRADIO - (DPF/3/14) 

01 07-12-2015 29 
APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO EM SEDE DA CANDIDATURA "ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS DE ADAPTA-
ÇÃO ÁS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS" DO PROGRAMA ADAPT - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

01 07-12-2015 30 FUNDOS DE MANEIO PARA 2015 

01 07-12-2015 31 TRANSFERÊNCIAS MENSAIS, TRIMESTRAIS E ANUAIS 

01 07-12-2015 32 
ADJUDICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS, AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA 
CENTRAL DE COMPRAS ELETRÓNICAS, DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA (CCE-AML) 

01 07-12-2015 33 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO, PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UM BAR (LOTE 1) E DE QUATRO 
CAMPOS DE TÉNIS E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE APOIO (LOTE 2), NO PARQUE DA CIDADE 

01 07-12-2015 34 CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICIPIO E A RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL 

01 07-12-2015 35 ADENDA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS 
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Listagem de contratos plurianuais celebrados no período de 01-01-2014 a 31-12-2014 

     

Designação Fornecedor Data contrato Valor anual Observações 

Aquisição de serviços de limpeza, manutenção e conserva-
ção do jardim da Av. Bento Gonçalves e do Jardim do con-
vento da Verderena 

Decoverdi, S.A 20-02-2014 29.880,00 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - renovável até 3 anos 

Aquisição de serviços para a realização de inspeções perió-
dicas, reinspecções e inspeções extraordinárias a ascenso-
res, monta cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes 

Ecatotalinpse, S.A. 26-02-2014 9.160,80 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - renovável até 3 anos 

Aquisição de serviços para a limpeza de instalações muni-
cipais  

Astrolimpa, S.A. 26-03-2014 189.693,48 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - Termina em 31-05-

2015 

Renovação do contrato de subscrição AutoDesk (Anos de 
2014, 2015 e 2016) PH Informática, S.A. 02-04-2014 8.569,00 

Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - Termina em 02-04-

2017 

Prestação de serviços na área de seguros, com publicação 
de anúncio no JOUE 

Fidelidade, S.A. 30-04-2014 300.161,49 Termina em 30-04-2017 

Prestação de serviços na área da certificação e auditoria 
externa às contas do Município do Barreiro BCA-Batista da Costa e 

Associados, SROC, SA 
27-05-2014 7.800,00 

Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 27-05-

2017 

Fornecimento contínuo de 550 Ton. massas asfálticas cal-
cárias de desgaste, sem transporte José Marques Galo, S.A. 09-06-2014 36.100,00 

Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 09-06-

2015 
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Aquisição de serviços de comunicações de dados fixos e 
móveis, para a Câmara Municipal do Barreiro Vodafone Portugal, S.A. 01-07-2014 24.912,96 

Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 30-06-

2016 

Aquisição de serviços de comunicações móveis de voz, para 
a Câmara Municipal do Barreiro Vodafone Portugal, S.A. 01-07-2014 36.972,00 

Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 30-06-

2016 

Aquisição de serviços de comunicações fixas para voz, para 
a Câmara Municipal do Barreiro Vodafone Portugal, S.A. 01-07-2014 24.900,00 

Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 30-06-

2016 

Aquisição de serviços contínuos para assistência técnica 
especializada para os veículos pesados, da marca volvo, da 
frota municipal  

Auto Sueco, S.A. 17-07-2014 7.500,00 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 17-07-

2015 

Aquisição de serviços de manutenção de todas as unidades 
internas e externas de aparelhos de ar condicionado insta-
lados em todos os edifícios Municipais e dos equipamentos 
das redes de frio existentes nos Mercados Municipais 

Dufrio, de João Paulo Mar-
ques 

25-07-2014 12.920,00 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 25-07-

2017 

Aquisição de serviços de cópia e impressão, com manuten-
ção e consumíveis para a Câmara Municipal do Barreiro Disporsado, Lda. 12-08-2014 37.250,00 

Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 12-08-

2016 

Aluguer de equipamentos multifuncionais de cópia e 
impressão, com assistência técnica e aluguer de software 
de gestão de cópia e impressão, para a Câmara Municipal 
do Barreiro 

Disporsado, Lda. 12-08-2014 19.904,52 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 12-08-

2016 

Aquisição de serviços para levantamento detalhado das 
infraestruturas de rede existentes na Câmara Municipal do 
Barreiro 

Disporsado, Lda. 12-08-2014 16.304,16 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 12-08-

2016 

Aquisição de serviços para recolha e transporte de sacões 
de entulho e ervas, de 1 m3 de capacidade SUMA. S.A. 12-08-2014 24.538,80 

Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 12-02-

2015 
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Aquisição de serviços para gestão do projecto Biodiscove-
ries (LIFE BIO/PT/000386) financiado pelo programa LIFE+  Desafio das Letras 11-09-2014 14.940,00 

Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 11-09-

2015 

Prestação de serviços para a elaboração do estudo de via-
bilidade económico-financeira da gestão da frota municipal Smart Vision, Lda 17-09-2014 17.000,00 

Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 17-01-

2015 

Aquisição de componentes para reparação de contadores 
de água Resopre, S.A. 17-09-2014 10.498,50 

Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 17-02-

2015 

Aquisição de serviços para limpeza, manutenção e conser-
vação do parque Catarina Eufémia, no Município do Barrei-
ro 

O Nabo do Brejo, Lda 18-09-2014 26.880,00 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 18-09-

2017 

Aquisição de serviços para a monitorização de recuperação 
dos habitats das áreas intervencionadas no projeto biodis-
coveries designado por Life 13 BIO/PT/000386 financiado 
pelo programa Life+ 

Floradata, Lda 24-10-2014 5.000,00 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 24-10-

2019 

Aquisição de serviços para adesão à iniciativa nacional para 
a gestão patrimonial de infraestruturas - iGPI - Ajuste 
Directo 

LNEC 24-11-2014 18.500,00 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 31-12-

2015 

Aquisição de equipamentos de armazenamento de dados - Sto-
rage, Servidores, Thin Clients e outro equipamento no âmbito da 
execução da componente GEOPORTAL da candidatura ao 
QREN/PORLisboa - Ajuste Directo 

PAMAFE 23-12-2014 56.540,20 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 30-06-

2015 

Aquisição de software de backup e sistema operativo, no 
âmbito da execução da componente GEOPORTAL da candi-
datura ao QREN/PORLisboa - Ajuste Directo 

PAMAFE 23-12-2014 18.867,00 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 30-06-

2015 



CONTRATOS PLURIANUAIS CAPITULO VIII 

 

 
Intervenção escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro à Assembleia Municipal do Barreiro 
                                                                                                                                                  23 e 2702/2015 

 

66 

Aquisição do desenvolvimento de um portal de SIG para 
georreferenciação do território e uma API no âmbito da 
execução da componente GEOPORTAL da candidatura ao 
QREN/PORLisboa - Ajuste Directo 

PH Informática, S.A. 23-12-2014 28.000,00 
Acresce IVA à taxa legal em 
vigor - termina em 30-06-

2015 
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No passado dia 7 de outubro, o Tribunal Constitucional declarou, por unanimidade, a 

inconstitucionalidade das “normas que conferem aos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas das finanças e da administração pública legitimidade para celebrar e assinar 

acordos coletivos de empregador público, no âmbito da administração autárquica (…) por 

violação do princípio da autonomia local, consagrado no artigo 6.º, n.º 1, da Constituição”. 

Esta decisão, que se soma a várias outras dos Tribunais Administrativos, vem, 

definitivamente, dar razão à luta que as autarquias, os seus trabalhadores e respetivas 

associações sindicais vêm travando há dois anos contra a ingerência do Governo na 

autonomia das autarquias locais e em defesa de um horário de trabalho de 35 horas 

semanais. 

Durante estes dois anos, importa recordá-lo, o Governo:  

a) Impediu de forma ilegal o depósito e a publicação das centenas de ACEP 

validamente celebrados;  

b) Utilizou a impossibilidade de depósito e publicação que ele próprio criara para, de 

forma absolutamente abusiva e insustentável, impedir a contratação de 

trabalhadores em várias autarquias; 

c) Exerceu uma inaceitável pressão para que, em troca das 35 horas, fossem 

introduzidos bancos de horas e regimes de adaptabilidade nas autarquias. 

No Barreiro assumimos, desde a primeira hora, ao lado dos trabalhadores das autarquias e 

respetivas associações sindicais, o papel que nos cabia na defesa das 35 horas e da 

autonomia do Poder Local.  

Cientes da justiça da nossa posição.  

Seguros quanto à legalidade da mesma. 

Ao longo deste tempo, foram quase dez as decisões dos Tribunais Administrativos que, face 

a vários casos concretos, declararam a ilegalidade da posição assumida pelo Governo e a 

necessidade de proceder ao depósito e publicação dos ACEP validamente celebrados entre 

autarquias e sindicatos. 

O Governo procurou ignorá-las.  

Agora, o Tribunal Constitucional dá-nos razão. 

Hoje é claro para todos o caráter ilegal das decisões do Governo e da DGAEP que, durante 

dois anos, impediram o depósito e publicação dos ACEP validamente celebrados nas 

autarquias, incluindo em todas as autarquias do Barreiro. 

Com este passo, reforçámos a dimensão autonómica do Poder Local Democrático e 

defendemos o direito a uma semana de trabalho de 35 horas semanais enquanto conquista 

histórica e inalienável dos trabalhadores e de toda a comunidade, indissociável de um 

processo de evolução civilizacional que mobilizou sucessivas gerações de democratas. 

É fundamental assinalar esta vitória e recordar o percurso de dois anos que lhe deu corpo. 



 INTRODUÇÃO 

 

 
3 

É imprescindível saudar o Poder Local Democrático e todos os seus trabalhadores, os 

quais, com a sua persistência e confiança, tornaram possível este momento. 

 

Aproveitámos o Dia Mundial do Turismo para, também nesta perspetiva, afirmar o Barreiro 

enquanto concelho cuja história, associada a um importantíssimo património industrial, deve 

assumir um papel cada vez mais importante e repleto de potencial. 

Fizemo-lo através de um conjunto alargado de iniciativas no âmbito das Jornadas Europeias 

do Património, em colaboração e parceria com as Associações e Movimento Cívicos de 

Salvaguarda do Património, e do que designámos dos Roteiros do Turismo Industrial do 

Barreiro, em parceria e cooperação com empresas e entidades diversas do concelho. 

Através destas comemorações pretendemos revisitar a nossa memória e dar a conhecer o 

que fomos, o que somos e o que queremos ser, numa perspetiva voltada para o futuro, com 

o objetivo de sensibilizar os cidadãos para valor e importância de um olhar atualizado acerca 

das potencialidades e do futuro do património, da nossa história e dos nossos mais 

relevantes traços identitários.  

Com os Roteiros Turísticos quisemos deslocar todas as atenções para o vasto conjunto que 

é o nosso património, marca constante e sensível do nosso quotidiano.  

As fábricas, os moinhos, as linhas de caminho-de-ferro, as oficinas ainda em laboração, as 

estações ferroviárias, os bairros operários, o património da água, os arquivos públicos, os 

espaços museológicos e empresariais, entre muitas outras realizações da industria e da 

técnica.  

Mas quisemos associar a este olhar, tornando-as parte integrante e essencial dele, as 

realidades que subsistem e, em tantos casos, crescem, afirmam-se, encontram novos 

espaços e caminho e ajudam a desenhar o presente e o futuro. A FISIPE, a Sovena, as 

oficinas da EMEF e outros como a ADAO, que através de novas utilizações, se assumem 

como testemunhos de uma memória e de um futuro. 
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BARREIRO. UMA GRANDE EQUIPA. 

No âmbito da Rede Social, e dando cumprimento às orientações da Autoridade de Gestão 

do Programa Operacional do quadro comunitário Portugal 2020, procedemos ao 

reajustamento do Plano de Ação da candidatura aprovada à 2ª fase de qualificação da 

Estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) “Barreiro – Redes Que 

Nos Unem”. 

Esta EDL alicerça-se em quatro eixos estruturantes e complementares: a promoção da 

inclusão pelo emprego e empreendedorismo; a articulação entre as empresas e as escolas; 

a capacitação das comunidades e redes de união; a imagem, vizinhanças e qualificação do 

espaço.  

A construção desta Candidatura resultou de um forte processo de envolvimento e 

participação das comunidades dos territórios previstos na DLBC (Alto do Seixalinho, Bº das 

Palmeiras, Vila Chã, Cidade Sol e Barreiro Velho).  

 

Submetemos, com sucesso, a Candidatura a um Contrato Local de Desenvolvimento Social 

(CLDS – 3G), para os territórios da Quinta da Amoreira, Quinta da Mina, Barreiro Velho e Bº 

das Palmeiras. 

 

Simultaneamente, participámos na elaboração do PEDU: Plano de Ação Integrado para as 

Comunidades Desfavorecidas do Barreiro. 

 

Continuamos a participar ativamente na Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal 

e nas reuniões do Núcleo Local de Inserção (NLI).  

Neste período, as duas reuniões da Plataforma aprofundaram a reflexão sobre o ponto de 

situação e avaliação da execução do PDS 2013 e 2015 e permitiram definir uma estratégia 

conjunta e tomada de posição sobre a receção de refugiados no território da Península.  

No quadro do NLI foi definida uma bateria de indicadores, e respetivas fontes, sobre 

pessoas e grupos em situação de risco, exclusão e desigualdade de acesso aos direitos e 

oportunidades. 

Esta era uma das ações contantes no PA 2015 do CLASB.  

 

Também neste período marcámos presença nos Seminários promovidos pelo CDSS de 

Setúbal/NLI’s: “A abordagem da violência doméstica na intervenção social” e “Intervenção 

Social na Saúde Mental”. 
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Ao longo dos últimos meses aplicámos um conjunto de Questionários a diversas entidades 

no âmbito do Estudo PReSaMe (Projeto Respostas em saúde Mental), o qual tem como 

objetivo caracterizar o tipo de respostas em saúde mental no Concelho, por área de 

atuação, tipologia e público-alvo, bem como caracterizar os projetos promotores de saúde 

mental e a rede de cuidados de saúde do Concelho. 

 

Procuramos atualmente desenvolver um modelo de intervenção integrada em situações de 

emergência social.  

Este trabalho, realizado em conjunto com diversos parceiros, deverá permitir-nos caminhar 

no sentido da construção de uma proposta abrangente de organização de mecanismos de 

voluntariado no concelho. 

 

O Conselho Municipal da Juventude e o Conselho Municipal de Educação, bem como os 

Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas do Concelho, realizaram-se no período 

abrangido pela presente informação. 

Na reunião do Conselho Municipal da Juventude de 15 de outubro, o mesmo tomou posição 

relativamente à necessidade de requalificação da Escola Secundária Alfredo da Silva, 

demonstrando a sua preocupação com a deslocação, por ação do vento, de parte do 

telhado da escola. 

 

Construindo pontes de aproximação aos empresários do concelho, há já algum tempo que 

mantemos a produção e envio de uma Newsletter digital de apoio ao empresário, na qual 

procuramos coligir um conjunto de informações que consideramos úteis. 

No seguimento do trabalho conjunto realizado pelas entidades envolvidas na Rede de 

Empregabilidade Barreiro/Moita, participamos nas ações da Comissão Executiva, do Grupo 

de Trabalho do Emprego e Desenvolvimento Local, do Grupo de Trabalho da Rede de 

Empreendedorismo e Desenvolvimento Local e do Grupo de Trabalho da Comissão 

Organizadora do Fórum de Desenvolvimento Local que se realizará em novembro. 

 Estabelecemos contatos com diversas entidades que permitirão desenvolver um ciclo de 

formações gratuitas dirigidas a empresários e outros agentes da vida da comunidade.  

Estas formações terão início em novembro com os seguintes Workshops.  

2 e 4 Novembro – Workshop de Vitrinismo 

19 e 20 Novembro – Workshop de Vitrinismo 

17 de Novembro – Workshop para atores e agentes culturais: Programa Europa Criativa 

|Objetivos e Prioridades  

30 de Novembro – Workshop para Empresas: Portugal 2020 | Como potenciar os novos 

fundos comunitários. 
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BARREIRO. TRABALHAR, VIVER E USUFRUIR. 

Ao longo do período ao qual se refere esta informação tomou forma a requalificação urbana 

da Avenida das Nacionalizações.  

A intervenção realizada, com forte impacto na fluidez e acesso do trânsito àquela zona, 

representa uma melhoria significativa na circulação rodoviária.  

No quadro desta intervenção, e entre inúmeros outros aspetos, merece referência, até pela 

sua visibilidade, a transformação do estacionamento junto à escola Álvaro Velho numa zona 

de paragem para largada de passageiros, evitando longas permanências junto da escola e 

melhorando a fluidez no trânsito naquele local 

 

A Câmara Municipal do Barreiro (CMB) foi galardoada com o Prémio Nacional “Mobilidade em 

Bicicleta” 2015, na categoria “Autarquias”, pela sua Estratégia Municipal para a Mobilidade 

Ciclável (EMMC).  

Trata-se de uma iniciativa da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de 

Bicicleta (FPCUB), que vem reconhecer a estratégia da autarquia como promotora de maior 

sustentabilidade do sistema de mobilidade e transportes municipal através da promoção de 

um modo de transporte económico, energeticamente eficiente, ambientalmente favorável e 

socialmente equitativo – a bicicleta.  

A título exemplificativo, valerá a pena referir as seguintes ações desencadeadas no âmbito da 

EMMC: 

01. Rede Ciclável do Barreiro – Planeamento e programação de uma rede de percursos 

cicláveis para todo o território do Município do Barreiro, pensados como um todo coerente e 

funcional que estabelece a conexão entre pontos de origem e destino com interesse para os 

ciclistas (centros urbanos e áreas residenciais, áreas industriais e logísticas, interfaces de 

transportes e equipamentos coletivos). Aprovado na sessão de Camara do dia 21 de Outubro.  

02. Rede Ciclável Intermunicipal – No âmbito do Plano de Mobilidade e Transportes 

Intermunicipal (PMTI) encontram-se definidos um conjunto de ações e medidas que 

pretendem contribuir para a implementação e promoção de padrões de mobilidade mais 

sustentáveis, incidindo sobre diversas áreas temáticas, de entre as quais os modos suaves, 

nos quais se integra a mobilidade em bicicleta.  

03. European Cycling Challenge 2015 – O Município do Barreiro participou este ano na 4.ª 

edição do ECC – European Cycling Challenge, um desafio, organizado pela cidade de 

Bolonha e pela Agência para a Mobilidade e Transporte Público Local, que visa promover “a 

competição saudável entre cidades europeias na utilização da bicicleta como transporte 

urbano diário”. Durante o mês de maio os 67 utilizadores de bicicleta inscritos na equipa 

Barreiro pedalaram um total de 6.722 Km, 4.599 Km dos quais dentro dos limites geográficos 
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do Concelho, evitando, desta forma, a emissão de quase uma tonelada (929Kg) de CO2 para 

a atmosfera. O Barreiro classificou-se na 33ª posição, à frente de cidades como Barcelona.  

Foram pedalados, em média, 145 Km por dia, o equivalente a três voltas ao Concelho ou a 

uma viagem do Barreiro a Leiria, ou Vila Viçosa. A distância média de cada pedalada foi de 

7,25 Km. 

04. Autocarros dos TCB “amigos das bicicletas” – A utilização da bicicleta como um modo de 

transporte quotidiano, associada à possibilidade da sua circulação nos transportes públicos, 

constitui um aspeto relevante no sentido de incentivar a intermodalidade. Os Serviços 

Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro (SMTCB) integraram na sua frota 

municipal de 42 autocarros, 13 autocarros preparados para transportar bicicletas, num 

máximo de 4 por autocarro. O serviço de transporte de bicicletas é gratuito e ocorre nas 

carreiras com os percursos de maior distância. 

05. Serviço de bicicletas do posto de turismo – O Posto de Turismo (PT) do Barreiro tem, 

desde finais de Junho de 2015, um serviço de aluguer de bicicletas, o qual possibilita aos 

interessados desfrutar a cidade em bicicleta mediante pagamento de um valor simbólico. 

06. Participação na elaboração de documentos estratégicos de promoção dos modos suaves 

– Neste contexto, a Câmara Municipal do Barreiro, em representação da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, participou nos trabalhos de diversos Grupos de Missão 

constituídos para a elaboração do CiclAndo - Plano Nacional de Promoção da Bicicleta e 

Outros Modos Suaves, da Carta da Mobilidade Ligeira e da Estratégia Nacional de Segurança 

Rodoviária - Revisão intercalar 2008-2015, no âmbito do Grupo de Trabalho 5 - 

Desenvolvimento de um Programa Integrado de Gestão da Rede Viária Urbana e de Incentivo 

à Utilização de Modos Suaves de Transporte. 

 

Ainda no âmbito da mobilidade suave decorreu no dia 22 de setembro o Fórum “Rede 

Ciclável | De uma visão local à regional”, no qual os municípios do Barreiro, Moita, Seixal e 

Palmela partilharam conhecimentos, projetos e trabalho realizado no âmbito das redes 

cicláveis em cada Concelho, bem como a nível Regional. 

 

No passado dia 15 de maio de 2015, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

lançou mais uma edição do Prémio IHRU,  tendo o respetivo período de candidaturas 

decorrido até ao final do mês de Julho.  

A este Prémio, o mais antigo na área da Reabilitação Urbana, podem candidatar-se entidades 

públicas ou privadas, sendo elegíveis as intervenções de reabilitação urbana concluídas no 

ano de 2014. O IHRU premeia as ações exemplares e distingue os resultados reveladores do 

domínio técnico que conduz ao exercício de boas práticas, dentro de quatro variantes: 
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Reabilitação de Edifícios, Reabilitação de Urbano, Reabilitação ou requalificação de espaço 

público e Área de Reabilitação Urbana.  

Presentemente, decorre a avaliação das candidaturas apresentadas, sendo que a candidatura 

efetivada pelo município do Barreiro na variante “reabilitação ou requalificação de espaço 

público ”, denominada “Requalificação do Território de Alburrica – Passadiços dos Moinhos”, 

foi selecionada para ser visitada pelo Júri do Prémio IHRU 2015.  

Esta visita decorreu na manhã do dia 23 de Outubro, tendo o júri sido acompanhado por 

técnicos do município que intervierem no desenvolvimento do projeto e da obra em questão. 

No âmbito desta visita foram explicados os principais objetivos que se pretenderam alcançar 

com o desenvolvimento e efetivação desta intervenção,  dando igualmente conta que a 

mesma se integra numa estratégia mais ampla com o propósito de criar efetivas condições 

para que toda esta frente ribeirinha, de caraterísticas ímpares a nível patrimonial, ambiental e 

paisagístico, possa ser progressivamente usufruída por quem vive ou visita o Barreiro. 

 

A Câmara Municipal do Barreiro, em reunião extraordinária realizada no dia 28 de Outubro, 

aprovou as condições respeitantes ao Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI, a cobrar no ano 

de 2016.  

Na referida data, e integrado na mesma proposta, foi ainda aprovado o Programa Municipal 

de Apoio à Conservação do Edificado, “Conservar para Reabilitar”. No entanto, a sua entrada 

efetiva em vigor, depende ainda da sua aprovação em sede de Assembleia Municipal. 

Este Programa permitirá que praticamente toda a área do Concelho do Barreiro beneficie de 

reduções ou até mesmo isenções no IMI mediante a execução de obras de conservação. 

Serão elegíveis os edifícios ou suas frações, localizados em área de reabilitação urbana, cuja 

construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos. Nestas circunstâncias, os 

proprietários ou as administrações de condomínios (nos casos em que as obras digam 

respeito às partes comuns do edifício), podem candidatar-se sempre que executem obras de 

conservação referentes a tipologias expressamente definidas no âmbito do Programa, as 

quais, ao mesmo tempo, procuram ser exemplos para a utilização da energia de forma mais 

eficiente por parte do edificado que seja intervencionado, visando contribuir para um 

desenvolvimento inteligente, sustentável, dando prioridade à transição para uma economia de 

baixo carbono: 

Pintura ou reparação do revestimento de azulejos das fachadas do edifício, com ou sem 

alteração da cor ou do tipo de materiais; Reparação das fachadas do edifício e subsequente 

pintura, ou substituição do revestimento de azulejos, com ou sem alteração da cor e do tipo 

de materiais; Reparação da cobertura (inclinada ou plana), sem alteração do tipo de 

materiais; 
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Substituição da cobertura inclinada, com melhoria do seu comportamento térmico, com ou 

sem alteração do tipo de materiais; Instalação de painéis fotovoltaicos na cobertura do 

edifício; 

Substituição das caixilharias do edifício com melhoria da sua eficiência energética; 

Substituição da coluna da rede predial de águas e da rede pluvial e saneamento do edifício. 

Com a implementação deste Programa, que necessariamente terá de se suportar em ações 

efetivas de comunicação junto da comunidade local, espera-se que seja dado um passo 

determinante na melhoria das condições de conservação do conjunto edificado mais antigo. 

Havendo ainda que destacar que estas medidas não se aplicam somente às zonas de 

caraterísticas históricas, visto que para além destas, são ainda abrangidas de forma 

generalizada as áreas urbanas consolidadas, onde uma grande parte dos edifícios 

construídos nas décadas de 60, 70 e 80, apresentam necessidade de ser alvo de intervenção. 

 

Ao longo dos últimos meses, foram realizadas diversas reuniões entre a autarquia, a “Baía do 

Tejo” (BT) e a RISCO, no âmbito das quais se discutiu o projeto de requalificação que a BT 

pretende vir a realizar na Rua da União e área envolvente.  

Nestas reuniões têm sido discutidos diversos assuntos que têm a ver com a regeneração 

desta área, prevendo-se que venham a ser criadas condições para a criação de uma ampla 

zona de espaço de utilização pública, que permita ligar o Parque Empresarial ao tecido 

urbano do centro da cidade.  

Foi entretanto apresentado publicamente o necessário estudo prévio.  

 

No final do mês de setembro foi apresentado o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

– PEDU, com vista a serem contratualizadas com o respetivo Programa Operacional Regional 

as prioridades de investimento inscritas no eixo urbano, designadamente: 

4.5 – Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, 

nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 

sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação;  

6.5 – Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 

recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), 

a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído; 

9.8 – Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades 

desfavorecidas em zonas urbanas e rurais. 

A Câmara Municipal foi, neste processo, apoiada pelo CEDRU (Centro de Estudos e 

Desenvolvimento Regional e Urbano) no desenvolvimento dos seguintes documentos: 
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Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), onde se definiu como área a intervir 

“Alburrica – Barreiro Antigo – Baía do Tejo”. 

Plano de Ação Integrado para Comunidades Desfavorecidas (PAICD), identificando como 

comunidade a intervir “Alto do Seixalinho – Quinta da Mina”.  

Elaboraram-se também 2 propostas de ação tendo em vista a elaboração do PAMUS (Plano 

de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável) metropolitano, designadamente:  

1. Rede Ciclável e Pedonal na área de influência da Interface de Transportes do Barreiro, a 

qual estabelecerá ligação funcional com o município do Seixal sobre o esteiro do rio Coina em 

articulação com a Camara Municipal do Seixal que integrou nas suas propostas a mesma 

ação; 

2. Sistema Inteligente de Gestão do Tráfego Rodoviário (SIGTR). 

 

Colocámos a concurso de ideias internacional a área da Antiga Estação Ferro-Fluvial do Sul e 

Sueste e espaços contíguos – Concurso Europan 13.  

Nos passados dias 9 e 10 de outubro de 2015 realizou-se a 1ª reunião dos júris. 

 

O Município do Barreiro foi um dos oradores convidados no Greenfest 2015, em 

representação da ANMP (Associação Nacional de Municípios Portugueses). Interviemos na 

Conferência “Adaptação Local às Alterações Climáticas”.  

 

No quadro das medidas de promoção e dinamização que se tem levado a efeito nos 

mercados municipais, realizaram-se neste período atividades de divulgação de produtos 

regionais, incluindo sessões de degustação de vinhos. Foi ainda efetuada, no âmbito do dia 

aberto às empresas, uma visita às instalações do Mercado 1º de Maio e do Posto de Turismo. 
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BARREIRO. O MAPA DE NÓS PRÓPRIOS. 

O trabalho desenvolvido nas áreas culturais deve contribuir para uma melhor qualidade de 

vida, para uma cidadania mais participativa e inclusiva, bem como para um reforço da 

identidade da comunidade na qual se desenvolve.  

Acreditamos conseguir fazê-lo de forma mais plena envolvendo diretamente os atores e 

agentes culturais locais nos ciclos de programação da autarquia. Juntos, construímos uma 

agenda cultural consistente e regular que integra desde as expressões mais tradicionais a 

uma oferta artística contemporânea de reconhecida qualidade. 

 

Nesta agenda têm assumido particular importância as Festas do Barreiro. 

Música, Artesanato, Desporto, Exposições, Juventude, Mostra Empresarial e Institucional, 

Tasquinhas, Divertimentos, Feirantes, e vários outros motivos de interesse integraram a 

programação deste evento, com quatro palcos (Marés, Juventude, Tasquinhas e MEI – 

Mostra Empresarial e Institucional), e muita animação durante dez dias. 

As Festas do Barreiro têm, a cada ano, reforçado a aposta nos artistas Barreirenses, 

provando que o Barreiro é um concelho que respira cultura e que tem uma oferta de artistas 

de grande diversidade e qualidade. 

Em traços gerais, o recinto das festas contou com a presença de 60 stands que integraram 

a Mostra Empresarial e Institucional (MEI), de 30 bancas de artesanato, de 10 tasquinhas 

promovidas por restaurantes e associações e de 4 palcos permanentes com mais de 30 

espetáculos que deram resposta a diferentes públicos e faixas etárias. 

A Exposição Institucional “Barreiro – Memória e Futuro” procurou, de forma entusiasmante e 

clara, dar a conhecer uma pequena parte do muito que se tem vindo a fazer nalgumas 

zonas do Concelho, particularmente nas frentes ribeirinhas, e da aposta significativa que 

temos procurado promover nas tecnologias de informação de várias infraestruturas e 

equipamentos. Exemplos disso mesmo, a Biblioteca Municipal, os Transportes Coletivos do 

Barreiro, o Espaço Memória ou os recém-implementados circuitos turísticos. 

O Palco das Marés recebeu atuações de Mikael Carreira (abertura) e Amor Electro 

(encerramento), para lá do barreirense Fast Eddie Nelson, da Banda do Barreiro ou de 

grupos corais Alentejanos.  

Foram muitos milhares de visitantes na Festa para assistirem a estes concertos. Foi, 

consideramo-lo, uma aposta ganha.  

A área da juventude e desporto contou com a presença de 12 entidades que apoiaram na 

dinamização e programação nesta área. 

Durante os 10 dias das Festas existiram demonstrações de basquetebol, futebol, Capoeira e 

Kick Boxing. 
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Ainda na área do desporto, e pela primeira vez, desenvolvemos um conjunto de atividades 

no Campo de Futebol de Praia. Nestas, assumiu particular relevo o torneio de futebol de 

praia organizado conjuntamente pelo Barreiro Stara Zagora FC e pela Associação de 

Estudantes da ESSA, e o torneio de Beach Wresttling da responsabilidade da APCC.  

A ADAO, a GASOLINE e a SFAL associaram-se às Festas assegurando a programação 

cultural da área da juventude. Artes performativas e concertos ocuparam todos os dias das 

Festas, reforçando a sua dinâmica global e constituindo uma oferta muito interessante para 

um público cada vez maior e mais diversificado. 

Também a Escola de Fuzileiros Navais de Vale de Zebro voltou a associar-se às Festas do 

Barreiro. Graças à sua participação, voltámos a proporcionar aos nossos munícipes o 

“Passeio de LARC” na praia de Alburrica.  

Ao falar das Festas do Barreiro, é fundamental a referência à Comissão de Festas.  

Sendo uma solução com um período de vida ainda curto, ela tem-se afirmado, claramente, 

como a solução que melhor serve as Festas e o Barreiro. 

Este ano foram já 17 as entidades que se envolveram direta e quase diariamente, durante 

um longo período de tempo, na realização destas Festas.  

Trata-se de um grande esforço e de um excelente trabalho conjunto. Esperemos que ele 

continue a crescer. 

 

Em setembro apresentámos as exposições de Maria Monte “Tisana” e “Artrito” de Cláudio 

Ferreira e Teodorico Teixeira Mendes, esta com o trabalho desenvolvido no âmbito da 

residência de ambos os artistas no Ateliê Municipal do Barreiro em 2014/15.  

O AMAC recebeu ainda a exposição “Gentleman” de Banda Desenhada do artista Ricardo 

Reis. 

 

Ainda no âmbito das artes visuais, o mês de outubro acolheu a realização de workshops de 

Gravura em Linóleo e de Gravura em Pacotes de Leite. 

 

A segunda metade de setembro marca o regresso do Auditório Municipal Augusto Cabrita à 

programação dedicada ao público escolar.  

Para já, recebemos a peça de teatro Depois de Darwin, da Companhia Teatro Extremo, que 

contou com a presença de 300 espetadores, na sua maioria alunos do ensino secundário.  

 

No mesmo período iniciaram-se as atividades do Serviço Educativo Municipal.  
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A visita ao Barreiro Antigo, A minha primeira carta de condução, Yoga vai à Escola, O 

Barreiro e a Expansão, O Beijo da Palavrinha, Meditação nas Escolas e a hora do conto 

“Elmer” foram algumas das ações já realizadas.  

No âmbito da formação e sensibilização para o consumidor, realizaram-se ainda duas ações 

de formação, junto dos alunos das escolas de 1º ciclo.  

Com o tema “Gerir o orçamento”, estas ações contaram com a participação de 80 alunos.  

Neste primeiro mês, através destas ações, chegámos a mais de 520 crianças.  

Ainda em outubro procedeu-se à abertura da CAPSULA DO TEMPO, uma experiência que 

iniciámos no ano letivo 2012-2013, quando alunos do 1º ciclo enterraram as memórias 

futuras que recuperariam (como recuperaram) em 2015. Esta foi, a múltiplos níveis, uma 

experiência extremamente gratificante. 

No Barreiro, outubro é sempre mês de música. 

O “Mês da Música - A Cidade e a Música” recebeu espetáculos de Fados de Coimbra, 

Canções Nómadas, Ana Moura, B Fachada e celebrou o aniversário da Banda Municipal do 

Barreiro com a presença do Coro B Voice e o Dj Shaka Lion. 

Foram noites de casa cheia no AMAC. 

Diríamos que o programa atingiu o seu ponto alto com o concerto de Ana Moura. Um 

espetáculo memorável, perante uma plateia rendida. 

Paralelamente, 863 Alunos do 4º ano assistiram aos Concertos Pedagógicos Qu4tro 

Estações – Projeto de Música Barroca, numa parceria com as Uniões e Junta de Freguesia. 

Vários foram os palcos improváveis que receberam artistas do concelho, com grande 

adesão do público:  

O auditório da Biblioteca, com o concerto dos coros juvenis Mini-TAB e Geração Mágica;  

O Convento da Madre de Deus da Verderena, numa parceria com a Associação dos Amigos 

de Veículos Antigos e Clássicos, com o grupo instrumental de sopro ANACRUSA, um 

concerto de bolso com o Ensemble de Flautas Barrocas e uma sessão de fados com Sara 

Duarte;  

O Espaço Memória, com o Quarteto de Jazz de Beatriz Nunes;  

A Igreja de Palhais, com a Camerata Musical do Barreiro;  

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, com os dois concertos de órgão de António Duarte e 

Artur Caldas e de Davide Paccetti Correia;  

A Escola Conde Ferreira, com o concerto do músico Jibóia; 

A ADAO, com a Maratona de Música onde foram apresentados alguns dos músicos e 

grupos existentes no concelho, envolvendo cerca de duas dezenas de participantes.  

A SFAL, com o coro “As mordomas;”  

O Centro Sócio Cultural do Bairro da Liberdade, que recebeu o CORUTIB. 
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Outubro é também mês de OUT.FEST.   

Este ano, pela 12ª vez, o OUT.FEST – Festival Internacional de Música Exploratória do 

Barreiro, voltou a exceder expetativas e a transformar o Barreiro no centro de um universo 

arrojado de exploração musical e de diálogo sem fronteiras entre géneros, gerações e 

universos.  

Foram 21 concertos, ao longo de quatro dias, em vários locais da cidade. Da Escola de Jazz 

ao Museu Industrial da Baía do Tejo; da ADAO ao Be Jazz. 

O OUT.FEST é uma organização da OUT.RA – Associação Cultural, que conta com o apoio 

do município entre várias outras entidades. 

 

Ainda durante o Mês da Música foi inaugurada a exposição de fotografia do Cameraman 

Metálico.  

Com esta exposição, por onde já passaram cerca de 500 visitantes, damos mote, além do 

mais, ao ciclo dedicado à fotografia que se inicia no mês de novembro.  

 

Sabemos que a nossa cidade tem uma ligação bastante estreita com diversas 

manifestações culturais. Isso mesmo reflete-se nos inúmeros protocolos entre a autarquia e 

as associações do concelho, bem como nos projetos que nos chegam por parte da 

comunidade. 

Assim e à imagem do trabalho que procuramos fazer na área da cultura, convidámos as 

várias associações culturais e músicos do concelho para connosco construírem um 

programa descentralizado, que ocupasse espaços improváveis e chegasse todo o tipo de 

público, numa perspetiva de responder aos diferentes nichos, formando públicos desde das 

faixas etárias mais novas, até ao longo da vida. Esta meta foi cumprida com sucesso e com 

a participação de todos os envolvidos. 

Este ciclo tem permitido dar a conhecer a nossa cidade e uma das expressões artísticas que 

melhor a tem caracterizado ao longo do tempo – a Música. 

 

A Quinzena da Educação “A Escola Somos Todos Nós” teve este ano por tema “Crescer 

Saudável”.  

Na Quinzena da Educação participam alunos, pais, encarregados de educação e 

comunidade escolar em geral.  

No decorrer da Quinzena da Educação foram promovidas visitas Institucionais a 5 Escolas 

do 1º ciclo, visitas dos alunos ao Espaço Memória (50 turmas e cerca de 1250 alunos do 1º 

ciclo), à ADAO - Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios (14 turmas do 4º, 6º, 9º e 12º 

ano com 330 alunos), Aulas de Yoga ao ar livre (cerca de 50 alunos), Workshops Temáticos 
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(com 60 participantes), 5 ações de Sensibilização que abordaram vários temas relacionados 

com a Educação e a Escola (com 100 participantes) e a Receção à Comunidade Educativa, 

que aconteceu na Escola Secundária de Casquilhos e onde estiveram presentes cerca de 

250 docentes e funcionários das escolas do Concelho do Barreiro. 

 

No quadro da Ação Social Escolar foram analisados e atribuídos 381 processos de ação 

social escolar no pré-escolar, e 1234 processos de ação social escolar no 1º ciclo.  

Contudo, este número não é estanque, verificando-se um aumento ao longo do ano letivo. 

Atualmente, temos 71 alunos a serem apoiados nos passes escolares, do 2º ciclo até ao 

secundário. 

 

O trabalho realizado junto da população sénior foi apresentado durante a Exposenior, a qual 

contou com a participação de 15 Associações/Instituições.  

Além das atuações musicais, decorreram ateliês de artes manuais organizados pelas 

diversas Associações. Realizou-se também uma caminhada, que terminou com uma mega 

aula de ginástica sénior. Aulas de defesa pessoal e de yoga, um workshop de maquilhagem 

e torneios de sueca e dominó tiveram também o seu espaço.  

A dança, o teatro o cante alentejano também fizeram parte do programa, sempre com a 

interação do público que foi presença constante nas atividades.  

As atividades foram dinamizadas pela UTIB, pelo CRIVA, pela Associação VEM VENCER, 

pela Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Stº André, pela Associação de 

Reformados do Barreiro, pelo Grupo Cantares ModAlentejo, pelo Centro de Yoga do 

Barreiro, pelo Futebol Clube da Quinta da Lomba, pelo Centro Social de Stº António, pela 

AURPIL e pelo Clube Dramático Instrução e Recreio 31 de Janeiro “ Os Celtas”.  

 

Entre agosto e setembro foram requisitados pelos munícipes 168 Cartões Municipais Sénior. 

No total, foram já requisitados 2013 Cartões Sénior. 

 

No dia 28 de outubro assinalou-se no AMAC o 13º Aniversário da UTIB, que contou com a 

participação de várias disciplinas da UTIB e, como convidado, com o Grupo de Dança e 

Cantares Tradicionais da Universidade Sénior da Moita.  

As aulas da UTIB iniciaram-se na segunda semana de outubro.  

Este ano letivo são mais de 800 alunos, repartidos por 39 disciplinas a cargo de 49 

formadores. 
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Entre as disciplinas que se iniciam em 2015 temos a Oficina de Escrita Criativa, o Tai CHI 

Criativo, o Secretariado Forense, a Nutrição Humana, as Sensualidades e Afetos e o 

Socorrismo, Higiene e Saúde. 

 

No âmbito do 18º aniversário da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, e no 

seguimento da proposta efetuada pela Rede, assinalou-se a data com o hastear da bandeira 

nos Paços do Concelho. Simultaneamente assistiu-se a uma atuação de várias classes de 

ginástica do programa “ Mexe com a Idade “ nas quais participaram cerca de 100 seniores e 

2 professores. 

 

Outro dos equipamentos municipais com larga atividade é o Convento Madre de Deus da 

Verderena e Biblioteca José Esteves. Neste período foram cerca de 1100 visitantes que se 

deslocaram à Exposição do Brinquedo Tradicional Português.  

 

Este é o tempo de assinalar a abertura da época desportiva.  

A Piscina Municipal do Lavradio retomou a sua normal atividade e iniciou todas as aulas que 

fazem parte do seu horário. São, neste momento, 1200 utentes/semana, existindo ainda a 

possibilidade de receber mais 200, maioritariamente nas classes de adultos. 

A Piscina Municipal do Barreiro iniciou também a sua atividade, beneficiando agora das 

obras de requalificação que sofreu na cobertura e que permitem hoje aumentar o conforto 

térmico e a eficiência energética no interior da nave. Na presente época, este equipamento 

conta chegar aos cerca de 1400 utentes semanais. 

O programa da Ginástica Sénior iniciou-se com 718 inscritos em 22 turmas decentralizadas 

pelas 15 Associações de idosos, IPSS e Coletividades do concelho.  

Nas classes de hidroginástica contamos com 281 praticantes, organizados por 8 turmas que 

funcionam na Piscina Municipal do Barreiro. 

A União de Freguesias Barreiro e Lavradio celebrou mais um aniversário, organizando o 

habitual passeio de BTT. Estiveram presentes mais de oito dezenas de ciclistas, sendo que 

a organização do passeio esteve a cargo das Uniões de Freguesias do Barreiro e Lavradio e 

da Associação de Cicloturismo Fidalbyke, com o apoio da Câmara Municipal do Barreiro. 

Também a primeira prova do Circuito de Atletismo do Barreiro 2015-2016 se realizou 

durante o mês de outubro. Esta prova, tradicionalmente organizada pelo Grupo Desportivo 

“O Independente”, contou com um total de 181 atletas de 12 clubes de dentro e fora do 

Concelho. 
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Realizou-se na Tenda do Parque da Cidade a primeira aula de “Yoga no Parque”. Esta aula 

deverá realizar-se doravante a todos os terceiros domingos de cada mês, possuindo caráter 

gratuito e aberto à população.  

A Escola Quinta Nova da Telha recebeu o estágio de Aikidô – UPA que contou com a 

presença de cerca de sete dezenas de atletas. A organização deste evento esteve a cargo 

da União Portuguesa de Aikidô com o apoio da Câmara Municipal do Barreiro. 

Ainda em outubro teve lugar o 3º e último Passeio Informal de BTT do Barreiro, no qual 

estiveram presentes cerca de sete dezenas de ciclistas, que percorreram diversos locais do 

concelho do Barreiro e zonas limítrofes. Este passeio teve a organização da Câmara 

Municipal do Barreiro e da Associação de Cicloturismo Fidalbyke. 

 

O trabalho em tono da identidade e memória do concelho ocupa-nos crescentemente. 

Resultado disso mesmo é o êxito que o Espaço Memória tem tido junto da população, com 

um número crescente de visitas junto da comunidade educativa, dos docentes da UTIB, de 

Escolas Profissionais do Barreiro e de outros concelhos ou de grupos dos Rotários do 

Barreiro/Nacional.  

Em suma, e num espaço relativamente curto de tempo, foram mais de 1250 visitantes que 

passaram pelo Espaço Memória.  

Simultaneamente, em parceria com a Câmara Municipal da Moita, realizamos mais uma 

Rota do Manuelino e Rota Vi(ver) a História dos Descobrimentos, envolvendo cerca de 30 

participantes do Barreiro. 

No decurso do período abrangido por esta informação, integrámos o ciclo de programação 

das Jornadas Europeias do Património. Através de um programa entretanto alargado às 

comemorações do Dia Mundial do Turismo, contactamos com instituições e grupos 

informais, recebendo cerca de 130 munícipes nas atividades promovidas. 

 

Ao longo destes meses, o Auditório da Biblioteca Municipal recebeu 47 iniciativas, sendo 12 

delas organizadas por entidades exteriores. 

Mercê de um processo de Candidatura ao QREN, a Biblioteca Municipal do Barreiro dotou-

se de um conjunto de novos recursos e de novos serviços dos quais importa dar conta.  

Isso mesmo, aliás, procurámos fazer no final de setembro, em ambiente de festa, numa 

apresentação pública dos novos equipamentos e serviços disponibilizados à população. 

Entre estes, contam-se; 

01. Biblio.NET: Catálogo online;  

02. Biblioteca Digital: Leitura e download de ebooks;  

03. Consolas no Espaço Multimédia;  



BARREIRO. O MAPA DE NÓS PRÓPRIOS CAPITULO III 

 
 

 
18 

04. E-readers: Para a leitura de e-books (livros digitais);  

05. Livros novos no Fundo Local;  

06. Livros Viajantes – Bookcrossing;  

07. Mesa Interativa para atividades lúdicas, na Sala Infantil;  

08. Pad interativo para apoio ao estudo, na Sala juvenil;  

09. Pad interativo para consulta de jornais online;  

10. Quadro interativo na Sala de Estudo/Polivalente. 

 

Genericamente, a biblioteca continua a procurar promover o gosto da leitura e a querer 

constituir um espaço de referência no coração do concelho. 

Entre outras atividades, realizou-se neste período o workshop Photobook Club Barreiro, 

sessão dinamizada pelo Clube de Fotógrafos do Barreiro, a apresentação do livro de 

Jorgete Teixeira,  “Coração é puta sempre à espera”, e as habituais Leituras Encenadas 

pela Companhia de Teatro Arteviva. 

O projeto “Livros Viajantes” continua a disseminar-se pelo concelho, estando já na 

Misericórdia do Barreiro, nos Centros de Saúde, nas Piscinas do Barreiro e Lavradio e no 

Espaço J.   

O projeto dar de volta recebeu 71 276 manuais, dos quais foram entregues 17169, 

beneficiando 924 famílias. Apesar de termos recebido muitos manuais, muitos revelaram-se 

desadequados face às novas metas curriculares. 

Ainda durante o mês de agosto tivemos em funcionamento a Biblioteca de Jardim, que 

registou 3057 utilizadores e onde se desenvolveram 12 sessões da “Hora do Conto” para 

crianças. 

Estamos atualmente a preparar o 9º Encontro de Leitura Pública do distrito de Setúbal, que 

deverá realizar em dezembro de 2015, numa organização da AMRS. Apostaremos este ano 

no tema “Participação e inclusão social – As bibliotecas como serviço público de qualidade”. 

Com a chegada de setembro e o início das aulas, o Espaço J retomou o seu horário normal 

de funcionamento.  

Já em outubro foi lançada a nova edição do Cria o Teu Projeto, bem como o Concurso de 

Fotografia Augusto Cabrita. 

 

Procurando estreitar laços com as populações, foi produzido pelo CIAC um conjunto de 

informações relativas aos temas: “Organize o seu IRS do próximo ano”, “As plataformas de 

arrendamento de imóveis para férias”, “Restituição de cauções dos serviços públicos 

essenciais aos consumidores” e “Sabe o que é a arbitragem de conflitos? Conhece o 

CIMPAS?” 
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BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS.  

Temos procurado, no âmbito da gestão social do parque habitacional municipal, estreitar a 

relação com inquilinos e aprofundar o nosso conhecimento sobre as suas necessidades e 

preocupações. 

Até tendo isto mesmo em conta, vimo-nos esforçando para que a adaptação do regulamento 

municipal em vigor à Lei 81/2014 de 19 de dezembro, que estabelece o novo regime jurídico 

do arrendamento apoiado aplicado à habitação social, seja desenvolvida tendo em conta as 

nossas propostas, necessidades e realidades específicas. 

Nesta sequência, foi já solicitada a todos os arrendatários da Autarquia a entrega de 

documentação atualizada, para feitos quer de atualização de rendas, de acordo com a nova 

forma de cálculo, quer também para se proceder às necessárias alterações do contrato de 

arrendamento, nos termos da lei em vigor. 

Este trabalho tem permitido, além do mais, sinalizar algumas situações que poderão 

requerer o reforço do acompanhamento ou o encaminhamento e articulação com outras 

entidades e instituições. 

Paralelamente, continuamos a trabalhar na sinalização de idosos isolados ou a viverem 

sozinhos, contando com o envolvimento e participação de diversos parceiros e da 

população, com vista ao acompanhamento e articulação de intervenções. 

 

Os passos significativos que vimos dando em matéria de tecnologias de informação 

conheceram novos desenvolvimentos no período em apreço. 

Assim, concluímos as obras no data center e na rede do edifício dos Paços do Concelho.  

Também concluídas estão as intervenções no portal web GeoBarreiro, que integra o Mapa 

Interativo do Barreiro e o WebPDM, entre outras funcionalidades. 

 

O desenvolvimento que procuramos afirmar para o Barreiro depende fortemente de uma 

relação estreita entre a visão estratégica definida para o concelho e a relação direta com os 

trabalhadores e munícipes: ouvir, propor, debater e – em conjunto – decidir pelo Barreiro. 

É nesta tónica que procuramos encontrar solução para os anseios da população.  

Continuamos a reunir regularmente com as populações de cada rua e cada bairro, para 

abordar os temas concretos que lhes dizem respeito. Fizemo-lo neste período com as 

populações da Alameda Ary dos Santos, da Rua Maria Lamas, da Quinta do Torrão e da 

Quinta da Graciosa, entre outros.  

Aprofundamos e afirmamos o Barreiro como cidade da participação, onde é imprescindível o 

envolvimento de cada um de nós. 
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A manutenção dos equipamentos e edifícios municipais é também um fator que se prende 

diretamente com a forma como o Município se relaciona com os munícipes: a utilização que 

permite, o conforto e segurança que proporciona. Neste sentido, continuamos a aposta na 

melhoria dos espaços e equipamentos infantis, com destaque para as ações no parque 

infantil do Parque da Cidade, na Rua das Acácias e no parque de Palhais.  

 

Iniciámos em agosto a execução do Plano de Pavimentações 2015, com um investimento 

superior a 400 000 € visando a requalificação dos arruamentos do concelho.  

Foram muitas as ruas intervencionadas: Avenida do Bocage (poente), Avenida Movimento 

das Forças Armadas, Avenida das Nacionalizações (sul) Avenida Escola dos Fuzileiros 

Navais, Avenida JJ Fernandes, Rotunda dos Casquilhos, Rua Caloust Gulbenkian, Rua 

Domingos Duarte, Rua Henrique Andrade Evans e EM510.  

Brevemente serão mais: o investimento continuará ainda até ao final do ano de 2015, com a 

pavimentação de mais quatro arruamentos, colocando a área pavimentada no presente ano 

em mais de 47 mil m2.  

Paralelamente a esses trabalhos, foi dado corpo à manutenção das demais vias, quer pela 

execução e melhoramento da sinalização vertical e horizontal, quer por meio de reparações 

ao pavimento decorrentes de pontuais intervenções ao nível das infraestruturas de águas e 

saneamento e outras ações corretivas. 

 

No seguimento da reflexão e planeamento que nos permitiram avançar para o recentemente 

aprovado Plano de Renovação da Frota Municipal, preparamo-nos neste momento para 

iniciar o procedimento conducente à vinda dos novos equipamentos e viaturas, o qual 

deverá iniciar-se com a remessa do processo ao Tribunal de Contas.  

Salientamos que este processo de renovação da frota municipal até ao ano de 2019, 

representará importantes vantagens quer ao nível financeiro, quer ao nível técnico e 

operacional.  

 

Ainda que com um ligeiro atraso face ao inicialmente previsto, está a decorrer a empreitada 

de construção do CIRAE – Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, resultado 

de um investimento partilhado entre os dois municípios de forma a dar resposta às 

necessidades de funcionamento e especificidades do serviço público em causa.  

Também em execução está a empreitada de substituição da cobertura das instalações do 

nicola por novos elementos com isolamento térmico, dotando este espaço de melhores 

condições para os trabalhadores do município ali colocados.  
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Ainda neste mesmo período foram concluídas duas importantes empreitadas em 

equipamentos municipais: a requalificação da cobertura da Piscina Municipal reforçando o 

isolamento térmico do edifício, e a requalificação do espaço exterior da EB1 n.º 2 do 

Lavradio. 

Este renovado espaço tem agora mais qualidade. Procedemos à instalação de um 

equipamento infantil e executámos pavimentos pedonais em redor do edifício, num 

investimento que representa também uma aposta na qualidade da vivência escolar. 

 

A requalificação do campo das cordoarias está mais próxima.  

O procedimento da empreitada, lançado no mês de agosto, encontra-se já em fase de 

apreciação de propostas, sendo espectável que se proceda à adjudicação até ao final do 

ano de 2015.  

A intervenção prevista permitir-nos-á concluir as infraestruturas e renovar o ambiente 

urbano, proporcionando condições para uma nova dinâmica naquela zona da cidade.   

Ainda relativamente à intervenção no espaço público, cabe referência à requalificação do 

Bairro Alfredo da Silva – agora mais bonito e com identidade própria junto das populações. 

Onde já tinham sido concluídas as ações de infraestruturas de águas e saneamento e 

pavimentos, iniciou-se a plantação e arranjo dos espaços verdes, cuja intervenção estará 

concluída no mês de novembro. 

 

Na continuidade do trabalho desenvolvido na aproximação dos rios à população são 

marcantes as melhorias na Rua do Clube Naval Barreirense e zona de Alburrica, com o 

novo parque de estacionamento e acesso aos moinhos, aos quais acrescerão no futuro os 

espaços do Moinho Pequeno e Quinta do Braamcamp. 

 

Depois da assinatura do Acordo de Cooperação com vista à instalação da 5.ª Esquadra da 

PSP no antigo Café Barreiro, encontram-se em elaboração os projetos de execução, com o 

acompanhamento do município e da PSP.  

 

A defesa dos serviços públicos de água, saneamento e resíduos tem assentado em dois 

prismas distintos, mas convergentes:  

Por um lado, acompanhando estreitamente o processo de privatização da EGF e de 

reestruturação do setor das águas.  

Por outro, defendendo um serviço virado para as populações, apostado em soluções mais 

próximas dos munícipes, dotado de ferramentas e melhor preparados para responder do 

ponto de vista social, económico e ambiental. 
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Neste sentido, primamos por uma rigorosa gestão dos serviços, assente no rigor financeiro e 

no rigor técnico, apta a manter e a consolidar as bases estruturais que permitiram posicionar 

o Barreiro num patamar de excelência e referência nestes serviços (como noutros). 

Aprofundamos as matérias de segurança da água, por via do novo Plano de Segurança da 

Água, e acompanhamos a permanente implementação do Plano de Controlo de Qualidade 

da Água para Consumo Humano (incluindo a sua vertente de controlo operacional).  

Neste âmbito, e durante este período, realizaram-se quase 1300 análises à qualidade da 

água, tendo-se registado nove incumprimentos, sendo seis dos quais alvo de contestação 

do município junto da Entidade Reguladora, desde logo por se considerar que os mesmos 

haviam sido incorretamente registados.  

 

O resultado do investimento que realizamos beneficia diretamente as nossas populações e 

os nossos serviços. 

Continuamos a investir no reforço de equipamentos e ferramentas avançadas para a 

monitorização e preparação de trabalhos.  

Damos hoje, como exemplo, o Sistema de Informação Geográfica das Águas e Resíduos, 

que georreferencia as ordens de trabalho e permite assumir uma maior mobilidade 

operacional. Com este sistema, que num futuro próximo se estenderá aos Resíduos, as 

ordens de trabalho, suas especificidades, lista de materiais e custos associados são 

automaticamente associados a cada intervenção.  

Este caminho, que queremos continuar a aprofundar permanentemente, traduzir-se-á numa 

maior eficiência na intervenção das equipas operacionais e numa maior autonomia nas suas 

deslocações. 

 

A par deste avanço técnico, tecnológico e operacional que valoriza o serviço público 

prestado, continuamos a aprofundar a gestão permanente dos planos de Controlo de Perdas 

de Água e de Controlo de Afluências Indevidas, instrumentos indispensáveis não só à 

prestação do serviço, mas também a potenciar um uso mais eficiente do recurso natural 

água.  

Neste sentido, verificámos neste período o estado de mais de quase 2000 contadores e 

instalámos mais de 750 novos contadores de água referentes a novos contratos. 

 

Avaliamos e propomos soluções.  

Iniciámos o estudo da rede envolvente à Estação Elevatória de Santa Margarida visando a 

solução de problemas hoje existentes e que pretendemos colmatar.  
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Da mesma forma, começámos a desenvolver os trabalhos da 3.ª e última fase do estudo e 

projeto relativo à envolvente da rua Cárcamo Lobo. 

Noutro local, implementámos uma importante renovação das redes de abastecimento e 

saneamento na EM 510, na freguesia de Santo António da Charneca. Foram mais de 2km 

de redes que servirão melhor a população da freguesia e, em particular, a zona da Quinta 

da Graciosa.  

 

Acompanhamos o desenrolar das candidaturas apresentadas ao POVT, no âmbito do ciclo 

urbano da água, num valor superior a meio milhão de euros. 

Reunimos e trocamos experiências e conhecimentos com outras entidades.  

Participamos ativamente na iniciativa nacional para a Gestão Patrimonial de Infraestruturas 

promovida pelo LNEC onde se iniciou já a fase correspondente à definição do Plano Tático 

Local.  

Marcámos ainda presença em ações da AIA – Associação Intermunicipal de Água em Alta 

da Península de Setúbal, e aproveitámos as V Jornadas sobre Recursos Hídricos para dar a 

conhecer a nossa experiência na área da gestão pública dos serviços.  

Simultaneamente, continuamos a participar no Grupo de Trabalho de Inovação da APDA – 

Associação Portuguesa de Drenagem de Água, abordando soluções para o tratamento de 

águas residuais de pequenos aglomerados.  

É também este o caminho. Crescer e fazer crescer o serviço com base na troca de 

conhecimentos e interajuda com outras entidades gestoras e meio científico.  

Foi também com este objetivo que participámos num projeto de âmbito europeu para avaliar 

a resiliência das infraestruturas de águas e saneamento face a cenários de catástrofe.  

 

Estamos a criar as bases para concorrer ao novo quadro de fundos comunitários na área 

dos resíduos, nomeadamente em ações relacionadas com a sensibilização da população 

em matérias de resíduos, sua recolha e comportamentos corretos.  

Acreditamos ser indispensável o apoio dos munícipes na construção dum concelho onde se 

pretendem atingir elevados padrões de qualidade na limpeza e higiene.  

Foi, aliás, neste enquadramento que reforçamos ações de intervenção em alguns locais de 

combate e extirpação de ervas e lavagem de passeios, contemporaneamente às periódicas 

ações de limpeza, recolha e remoção de areias de diversas vias, nomeadamente Avenida 

do Bocage, Rua 28 de Setembro, EM 510 e rua Capitães de Abril junto ao IC21, entre 

outras. 
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Os espaços verdes representam, tradicionalmente, áreas de excelência e de valorização do 

espaço público. Configuram-se como zonas de estadia e lazer dos munícipes, aptas a dar 

mais conforto ao nosso quotidiano.  

Tendo isto em conta, assegurámos a manutenção e conservação dos mais de 25000 m2 de 

jardins e zonas verdes que estão à responsabilidade direta do município.  

Na manutenção da arborização procedeu-se à poda de mais de 400 exemplares e 

resolveram-se vários conflitos dos elementos arbóreos com a envolvente.  

 

A ligação e relacionamento com as freguesias não se extingue nas matérias delegadas / 

delegáveis.  

Pelo contrário, ela consubstancia um compromisso permanente de cooperação institucional 

capaz de permitir-nos ir ao encontro das necessidades das populações e resolver questões 

e problemas detetados.  

Apoio técnico às freguesias, partilha de conhecimentos, propostas conjuntas, decisões 

comuns, consubstancia o caminho que queremos fazer.  

Foi neste sentido que se promoveram não só as periódicas reuniões de acompanhamento 

das matérias delegadas, mas também se proporcionaram reuniões com vista à resolução 

concreta de outras situações, procurando em conjunto medidas e ações. 

Defendemos e alimentamos um processo de descentralização que assuma a 

responsabilidade central de servir os munícipes.  

 

No período em referência, e visando repor alguma da capacidade operacional perdida ao 

longo dos últimos anos – fruto das obrigações de redução de pessoal impostas por 

sucessivos Orçamentos de Estado –, consequentemente procurando criar as condições 

para a prestação de um melhor serviço às populações, foram admitidos 13 assistentes 

operacionais em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 

indeterminado. 

Atualmente, encontra-se ainda a decorrer o procedimento concursal de admissão de 22 

trabalhadores, em regime de contrato de trabalho, a termo resolutivo. 

 

A atividade dos Transportes Coletivos do Barreiro tem sido intensa e marcante.  

Neste período, merecem particular referência dois pontos em especial que consideramos 

estruturais para dar resposta aos desafios do futuro: o acordo de pagamento com a CP – 

Caminhos de Portugal e a assinatura do protocolo com a Câmara Municipal da Moita para a 

extensão da rede dos TCB a este concelho. 
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O acordo alcançado com a CP – Caminhos de Portugal visa regularizar a dívida histórica a 

este operador que resultou de décadas de injusta repartição da chave de receitas do passe 

intermodal L123. Assim, será agora possível regularizar este valor em dívida num prazo 

dilatado, sem comprometer o funcionamento regular dos TCB. 

Assinámos com a Câmara Municipal da Moita o protocolo de entendimento para extensão 

de rede dos TCB a este Concelho. Acreditamos que, numa altura de cortes generalizados 

nos serviços públicos, estarmos em condições de responder a aspirações muito antigas das 

população no seu direito à mobilidade é um sinal da maior importância.  

Esta decisão de alargar serviço foi amplamente estudada em todas suas vertentes de forma 

a não honorar o orçamento disponível. 

 

Os TCB marcaram presença nas Festas do Barreiro.  

Aí pudemos apresentar à população a nova ferramenta tecnológica de gestão da rede, bem 

como todas as possibilidade de correção de anomalias e monitorização em tempo real que 

ela comporta.  

 

Optámos, uma vez mais, pela contratação de reforço policial para as ultimas carreiras ao 

fim-de-semana.  

Também durante o mês de agosto, fizemos a adaptação de horários a este período com 

vista à otimização da rede. 

 

Rececionámos e preparámos para entrar em funcionamento 6 bikebus que foram adquiridos 

recentemente.  

No mesmo período, foi-nos possível abater 10 autocarros com mais de 30 anos. 

Consideramos muito importante esta medida, desde logo pela necessidade de aumentar a 

fiabilidade do equipamento e reduzir o consumo de combustíveis e da pegada ecológica.  

 

Nas instalações dos TCB foram realizadas obras nas coberturas do edifício da manutenção. 

 

No quadro das candidaturas ao QREN, concluímos na totalidade os projetos SMART e TCB 

3.0 através dos quais dotámos os serviços com mais ferramentas tecnológicas de apoio à 

gestão e informação em tempo real ao passageiro.  

Vai ser possível, a partir de agora, melhorar a plataforma de gestão dos autocarros, bem 

como gerir de forma integrada a gestão oficinal e desmaterializar o sistema de vendas a 

bordo.  
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Ainda enquadrado nestas candidaturas, desenvolvemos o sítio internet e a aplicação dos 

TCB, onde incluímos toda a informação relevante para os utentes.  

Até ao momento, já foram efetuados mais de 2.500 descarregados de app.  

Continuaremos a desenvolver estas plataformas para aumentar a fiabilidade de serviço e a 

relação com o passageiro. 

 

No quadro do Plano de Formação, foi realizada uma ação de formação com a equipa 

“Gestores de Tráfego” na ótica de gestão e liderança de equipa. 

 

A receita cobrada nos TCB até 31 de outubro de 2015 totalizou 1.874.287€, representado 

um ligeiro aumento relativamente ao período homólogo.  

Por outro lado, os compromissos assumidos totalizaram 1.588.085€, situando-se o valor dos 

pagamentos nos 1.577.882€.  

A dívida teve um decréscimo de 10,6%, fixando-se neste momento em 2.767.476€. 

 

No período em análise, merecem ainda referência as aquisições de: 

01. Estudo de Sustentabilidade Socioeconómico e Ambiental para os TCB, o qual vai 

permitir, numa perspetiva a 20 anos, verificar cenários de evolução de frota, serviços, 

mobilidade em função da população bem como o desenvolvimento da rede de transportes 

públicos; 

02. Formação contínua na área da liderança com os gestores de tráfego, de modo a criar 

modelos de gestão que permitam a aquisição de conhecimentos tendo em conta as 

exigências da função. 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO 

Em outubro de 2015 a receita cobrada cifrava-se em 69,27 % do orçamentado, sendo este 

valor inferior em 11,57 % ao cobrado em igual período do ano anterior. 

Os cabimentos apresentavam um decréscimo de 2,24 % em relação ao mesmo período de 

2014. 

Os pagamentos registavam um aumento de 8,49 %. 

 

Tendo em consideração apenas as receitas do ano e com base no quadro n.º 1 em anexo, a 

receita global diminuiu 11,57 % em relação a igual período de 2014. 

A sua execução foi de € 30.516.027, ou seja, 69,27 % do orçamentado. 

 

 

 

Gráfico n.º 1 – Execução receita global 
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Estrutura das receitas outubro de 2015 

 
 

Gráfico 2 – Evolução da receita 

 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 300 000 7 510 979 25,25% 23,00% 66,47%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 500 000 1 240 825 4,17% 3,80% 82,72%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2 000 000 711 509 2,39% 2,18% 35,58%
DERRAMA 450 000 38 400 0,13% 0,12% 8,53%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 12 569 0,04% 0,04% 12568,73%
IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.INDIRECTOS 3 084 109 690 164 2,32% 2,11% 22,38%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 633 995 3 790 682 12,74% 11,61% 81,80%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 67 500 39 035 0,13% 0,12% 57,83%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 161 090 7 630 320 25,65% 23,37% 83,29%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 876 300 570 485 1,92% 1,75% 65,10%
VENDA DE BENS 3 787 260 3 110 009 10,45% 9,52% 82,12%
VENDA SERVICOS + RENDAS 5 157 125 4 397 368 14,78% 13,47% 85,27%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21 645 4 402 0,01% 0,01% 20,34%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 42 039 224 29 746 747 100,00% 91,10% 70,76%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0 0,00% 0,00% 0,00%

SUB-TOTAL CORRENTES 42 039 224 29 746 747 100,00% 91,10% 70,76%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 12 400 3 077 0,11% 0,01% 24,82%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 470 291 390 069 13,43% 1,19% 82,94%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 1 214 102 329 991 11,36% 1,01% 27,18%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 2 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 315 000 26 094 0,90% 0,08% 8,28%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2 500 20 049 0,69% 0,06% 801,95%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 2 017 293 769 280 26,48% 2,36% 38,13%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 2 135 378 2 135 378 73,52% 6,54% 100,00%

SUB-TOTAL CAPITAL 4 152 671 2 904 658 100,00% 8,90% 69,95%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 44 056 517 30 516 027 93,46% 69,27%

TOTAL DAS RECEITAS 46 191 895 32 651 405 100,00% 70,69%

(Valores em Euros)
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Com uma execução de 70,76 % do orçamento previsto, as receitas correntes apresentavam 

em outubro uma redução de 8,34 %, face a igual período de 2014, correspondente, em 

termos absolutos, a € 2.707.733. 

 
 

Gráfico n.º 3 – Execução das receitas correntes 
 
 

 
 
Os impostos diretos, que representam 31,17 % do total do Orçamento, apresentavam uma 

execução de 62,39 % e um total de € 9.514.281, traduzindo uma redução de € 1.997.140 

face ao período homólogo de 2014, o que equivale a um decréscimo de 17,35%. 

Ao nível do IMI verificava-se um decréscimo de € 38.564, o IMT registava uma redução de 

€1.536.809, a Derrama apresentava um decréscimo de € 374.752 e o IUC uma redução de 

€ 59.584. 
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IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 300 000 7 510 979 66,47%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 500 000 1 240 825 82,72%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2 000 000 711 509 35,58%

DERRAMA 450 000 38 400 8,53%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 12 569 12568,73%

IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00%

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 15 250 200 9 514 281 62,39%

(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 4 – Execução dos impostos diretos 
 

 
 
 

Gráfico n.º 5 – Evolução dos impostos diretos 

 
 

Os impostos indiretos registavam uma execução de € 690.164, ou seja, 22,38 % do 

orçamentado, apresentando um decréscimo de 46,33 %, face ao registado em igual período 

do ano anterior. 
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As taxas, multas e outras penalidades, com uma execução de 81,80 % registavam um valor 

de € 3.790.682 e um decréscimo de 2,03 %, face ao final de outubro de 2014. 

As transferências correntes registavam um aumento de € 427.250 nas transferências 

provenientes do Orçamento de Estado e um decréscimo de € 38.077 nas outras 

transferências correntes. 

A venda de bens apresentava uma execução de € 3.110.009, (82,12 % do orçamentado) e 

um decréscimo de 2,60 % face ao período homólogo de 2014, enquanto a prestação de 

serviços e rendas, com uma execução de € 4.397.368, (85,27 % do orçamentado) traduzia 

uma redução de 6,88% face a outubro de 2014. 

As receitas de capital registavam uma execução de 38,13 % do seu valor previsional, ou 

seja, € 769.280. Este valor é inferior em € 1.286.847 face ao recebido em outubro de 2014. 

Esta redução tão acentuada deve-se, principalmente, à rubrica de fundos comunitários e aos 

passivos financeiros, por via do recebimento em 2014 da última parcela do empréstimo 

referente ao acordo quadro IFDR / QREN. 

 
 

Gráfico n.º 6 – Execução da receita de capital 
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Gráfico n.º 7 – Execução das componentes da receita de capital 

 
Os cabimentos, globalmente considerados, conheceram um decréscimo de 2,24 %. 
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Gráfico n.º 8 – Evolução dos cabimentos 
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Os pagamentos no final de outubro de 2014 apresentavam um aumento de 8,49 % face a 

igual período do ano anterior o que, em termos absolutos, equivale a um acréscimo de € 

2.480.118,32. 

Gráfico n.º 9 – Evolução da despesa global 

 
 

Estrutura das Despesas
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2014

2015

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 511 580 12 090 709 47,83% 38,13% 83,32%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 377 267 788 139 3,12% 2,49% 57,22%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 851 421 8 837 340 34,96% 27,87% 68,77%

ENCARGOS FINANCEIROS 405 080 251 691 1,00% 0,79% 62,13%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 054 979 2 647 468 10,47% 8,35% 86,66%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720 990 660 726 2,61% 2,08% 91,64%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 921 317 25 276 073 100,00% 79,72% 76,78%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 231 175 12 322 0,19% 0,04% 5,33%

INVESTIMENTO OBRAS 7 095 260 2 319 551 36,08% 7,32% 32,69%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 913 550 596 241 9,27% 1,88% 65,27%

OUTROS INVESTIMENTOS 746 793 493 555 7,68% 1,56% 66,09%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 170 960 117 258 1,82% 0,37% 68,59%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 757 080 597 023 9,29% 1,88% 78,86%

AMORTIZAÇÕES 245 760 122 879 1,91% 0,39% 50,00%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3 110 000 2 170 263 33,76% 6,85% 69,78%

SUB-TOTAL CAPITAL 13 270 578 6 429 092 100,00% 20,28% 48,45%

      TOTAL 46 191 895 31 705 166 100,00% 68,64%

DESIGNAÇÃO

2015
(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 10 – Execução da despesa 

 
As despesas correntes verificavam uma execução de 76,78 %, equivalente em valores 

absolutos a € 25.276.073. 

As rubricas com maior execução eram as outras despesas correntes, as despesas com o 

pessoal e as transferências correntes. Os encargos financeiros apresentavam uma 

execução de 62,13 %. 

A aquisição de bens apresentava uma execução de 57,22 % e a aquisição de serviços 68,77 

%. 

 
Gráfico n.º 11 – Execução das despesas correntes 
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As despesas de capital, com uma execução de 48,45 %, apresentavam um valor absoluto 
de € 6.429.092. 

Gráfico n.º 12 – Execução das despesas de capital 

 
A dívida a fornecedores no final de outubro de 2015 era de € 1.361.603 

As dívidas de médio e longo prazo registavam uma redução de € 3.423.507,11, ou seja, um 

decréscimo de 17,24 %, face ao final de 2014. 
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Gráfico n.º 13 – Evolução da dívida de médio e longo prazo 

 

 
 
Valerá a pena registar que o Município do Barreiro encerrou o mês de outubro de 2015 sem 

pagamentos em atraso a fornecedores, tendo por base as premissas estabelecidas na 

LCPA. 

Até ao final do 3.º trimestre de 2015, o município do Barreiro estabeleceu compromissos 

plurianuais conforme o quadro seguinte. 
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Fornecimento de refeições em 
refeitórios escolares-Concurso Público 
sem publicação de Anúncio no JOUE-
Procedimento nº 06/2015-(AGUARDA 
DECISÃO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS) 

Eurest, Lda 24 meses 01-jul-2015-
30-jun-2017 

677.934,00 
€ 

Aquisição de serviços de recolha de 
sações de 1m3 de capacidade de 
entulho e ervas - Ajuste Directo-
Procedimento nº 11/2015 

Suma, SA 12 meses 20-mar-2015 
a 19-mar-

2016 

39.270,00 € 

Aquisição de serviços para manutenção 
de equipamentos AVAC, caldeiras, 
quadros eléctricos, equipamento de 
tratamento e circulação de águas na 
Piscina Municipal do Barreiro e Piscina 
Municipal do Lavradio - Ajuste Directo-
Procedimento nº 22/2015 

DPM, Lda. 36 meses 08-abr-2015 a 
07-abr-2018 

31.530,00 € 

Aquisição de serviços de manutenção 
do Sistema de Gestão de Assiduidade 
da Câmara Municipal do Barreiro-Ajuste 
Directo-Procedimento nº 25/2015 

Milénio 3, 
SA 

36 meses 30-mar-2015-
29-mar-2018 

12.263,50 € 

Aquisição de serviços de apoio jurídico 
para o Departamento da Gestão da 
Cidade - Ajuste Directo-Procedimento 
nº 29/2015 

Bernardo 
Marques 

24 meses 20-mar-2015 
a 19-mar-

2017 

60.000,00 € 

Aquisição de serviços para limpeza das 
instalações municipais - Concurso 
Público sem publicação no JOUE-
Procedimento nº 31/2015 

Operandus
, Lda 

12 meses 06-mai-2015 
a 05-mai-

2016 

116.094,00 
€ 

Aquisição de serviços de limpeza e 
manutenção dos espaços verdes da 
Escavadeira - Ajuste Directo-
Procedimento nº 34/2015 

Persona 12 meses 08-jun-2015 a 
07-jun-2016 

16.800,00 € 

Aquisição de serviços de medicina geral 
e familiar, para a assistência aos 
trabalhadores da Câmara Municipal do 
Barreiro - Ajuste Directo—Procedimento 
nº 68/2015 

Sérgio 
Silva 

Unipessoal
, Lda 

36 meses 16-jun-2015 a 
15-jun-2018 

45.000,00 € 

Aquisição de serviços para a 
manutenção de 3 ascensores no 
mercado municipal 1º de Maio, no 
Barreiro-Ajuste Directoo-Procedimento 
nº 71/2015 

Otis, Lda 60 meses 02-Jul-2015-
01-jul-2020 

12.526,80 € 

Aquisição de serviços de manutenção e 
assistência técnica a alarmes em várias 
Escolas do Concelho-Ajuste Direto-
Procedimento nº 73/2015 

Goeltrónica
, Lda 

36 meses 15-jul-2015-
14-jul-2018 

19.872,00 € 

Prestação de serviços de 
enquadramento técnico para as 
piscinas municipais do concelho do 

Espalha 
Ideias, Lda 

2 épocas 
desportiva

s 

02-set-2015-
01-set-2017 

136.923,12 
€ 
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Barreiro- Concurso Público sem 
publicação de Anúncio no JOUE-
Procedimento nº 75/2015 

(2015/16-
2016/17) 

Aquisição de serviços de vigilância e 
segurança no Parque da Cidade e no 
Mercado do Levante-Ajuste Directo-
Procedimento nº 84/2015 
 

Securitas, 
SA 

36 meses 20-ago-2015-
19-ago-2018 

59.868,00 € 

Aquisição de serviços para gestão do 
projeto Biodiscoveries (LIFE13 
BIO/PT/000386)-Ajuste Directo-
Procedimento nº 93/2015 

Henrique 
Menezes 
Almeida 
Pereira 
Santos, 

Unipessoal
, Lda 

12 meses 28-ago-2015-
27-ago-2016 

16.140,00 € 

 

 

Com base nos dados disponíveis relativamente ao 3.º trimestre de 2015, podemos afirmar o 

seguinte:  

 

 A receita global diminuiu em relação a igual período de 2014; 

 Foram transitados todos os compromissos assumidos e não liquidados de 2014 para 

2015; 

 Os cabimentos globais apresentam um decréscimo face ao período homólogo de 

2014; 

 Os pagamentos registam um acréscimo face a 2014; 

 A execução da receita permitiu assegurar os encargos imediatos do Município; 

 Inexistem pagamentos em atraso (conceito LCPA); 

 

Temos vindo a acompanhar, ao longo das várias informações escritas, um conjunto de 

indicadores e de reflexões, suscitadas em grande medida pelo contexto criado pela 

candidatura ao PAEL. 

Mais importante que a sua evolução, importa realçar os resultados alcançados. 

De entre estes, já foi atrás mencionado a inexistência de pagamentos em atraso. No 

entanto, para além deste elemento, importa realçar a redução significativa no prazo médio 

de pagamentos a fornecedores que, no final de setembro, era de 20 dias, para além da 

redução progressiva da dívida global do município que, em termos acumulados, entre 2009 

e o final do terceiro trimestre de 2015 decresceu 33%, o que representou um esforço de € 

11.708.969,00. 
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Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Prazo médio de pagamentos 131 163 302 523 208 84 20

* - Dados referentes ao 3.º semestre de 2015 - site da DGAL

Prazo médio de pagamento a terceiros
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Montante Taxa Montante Taxa

EMLP 24 563 157 21 286 230 18 217 276 15 356 254 22 416 425 16 251 782 16 251 760 -8 311 375 -34% -22 0%

Leasing 1 562 638 1 347 199 1 146 953 972 916 833 742 553 308 553 308 -1 009 330 -65% 0 0%

26 125 795 22 633 429 19 364 229 16 329 170 23 250 167 16 805 091 16 805 068 -9 320 704 -36% -22 0%

MLP 1 579 393 6 901 142 5 061 108 2 663 403 2 663 403 2 663 403 10000% 0 0%

CP 9 260 038 12 698 795 22 041 604 13 849 784 3 267 193 8 410 031 4 208 392 -850 007 -9% -4 201 638 -19%

9 260 038 12 698 795 23 620 997 20 750 926 8 328 301 11 073 434 6 871 795 1 813 396 20% -4 201 638 -18%

35 385 833 35 332 224 42 985 226 37 080 096 31 578 468 27 878 524 23 676 864 -7 507 309 -21% -4 201 661 -10%

2013
2015 - 3.º 

trimestre
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Estes resultados, vêm confirmar o que afirmámos em sede de candidatura ao PAEL, que só 

após o equilíbrio orçamental alcançado, poderíamos ter sucesso com este programa. 

Não foi através das medidas que tomámos com o programa mas sim através daquelas que 

fomos tomando anteriormente e com as que continuamos a tomar, que foi e é possível 

construir os alicerces de uma situação económica e financeira equilibrada. 

Medidas que resultam de um melhor conhecimento e acompanhamento das questões 

financeiras do Município.  
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Este foi o caminho que trilhámos e este é o caminho que queremos continuar a percorrer. 

Por fim e dando cumprimento ao estipulado na alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei 

73/2013, anexamos relatório do Revisor Oficial de Contas relativamente à situação 

económico-financeira da Câmara Municipal do Barreiro a 30-06-2015. 

Deste relatório, importa destacar, para além dos diferentes aspetos mencionados, a 

confirmação de uma situação financeira equilibrada. 
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Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
Orçamentado Executado

Peso 
Relativo

Peso na 
Estrutura

Grau de 
Concretização

Valor

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 300 000 7 510 979 25,25% 23,00% 66,47% 10 164 000 7 549 542 23,26% 21,22% 74,28% -38 564

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 500 000 1 240 825 4,17% 3,80% 82,72% 1 365 175 1 300 409 4,01% 3,65% 95,26% -59 584

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2 000 000 711 509 2,39% 2,18% 35,58% 1 775 500 2 248 318 6,93% 6,32% 126,63% -1 536 809

DERRAMA 450 000 38 400 0,13% 0,12% 8,53% 345 000 413 152 1,27% 1,16% 119,75% -374 752

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 12 569 0,04% 0,04% 12568,73% 5 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 12 569

IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 0

IMP.INDIRECTOS 3 084 109 690 164 2,32% 2,11% 22,38% 4 221 093 1 285 917 3,96% 3,61% 30,46% -595 752

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 633 995 3 790 682 12,74% 11,61% 81,80% 4 773 595 3 869 246 11,92% 10,87% 81,06% -78 564

RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 67 500 39 035 0,13% 0,12% 57,83% 66 455 50 712 0,16% 0,14% 76,31% -11 677

FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 161 090 7 630 320 25,65% 23,37% 83,29% 8 648 876 7 203 070 22,19% 20,24% 83,28% 427 250

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 876 300 570 485 1,92% 1,75% 65,10% 1 031 960 608 562 1,88% 1,71% 58,97% -38 077

VENDA DE BENS 3 787 260 3 110 009 10,45% 9,52% 82,12% 4 078 270 3 193 139 9,84% 8,97% 78,30% -83 130

VENDA SERVICOS + RENDAS 5 157 125 4 397 368 14,78% 13,47% 85,27% 5 294 580 4 722 263 14,55% 13,27% 89,19% -324 895
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21 645 4 402 0,01% 0,01% 20,34% 21 000 10 150 0,03% 0,03% 48,33% -5 748

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 42 039 224 29 746 747 100,00% 91,10% 70,76% 41 791 504 32 454 479 100,00% 91,21% 77,66% -2 707 733

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0! 0

SUB-TOTAL CORRENTES 42 039 224 29 746 747 100,00% 91,10% 70,76% 41 791 504 32 454 479 100,00% 91,21% 77,66% -2 707 733

RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 12 400 3 077 0,11% 0,01% 24,82% 2 000 3 000 0,10% 0,01% 150,00% 77

FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 470 291 390 069 13,43% 1,19% 82,94% 517 795 431 490 13,80% 1,21% 83,33% -41 421

FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 1 214 102 329 991 11,36% 1,01% 27,18% 2 674 655 1 416 989 45,33% 3,98% 52,98% -1 086 997

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 0

ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0

PASSIVOS FINANCEIROS 2 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 165 730 163 732 5,24% 0,46% -163 732

OUTRAS RECEITAS CAPITAL 315 000 26 094 0,90% 0,08% 8,28% 340 000 32 810 1,05% 0,09% 9,65% -6 716
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2 500 20 049 0,69% 0,06% 801,95% 2 500 8 106 0,26% 0,02% 324,24% 11 943

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 2 017 293 769 280 26,48% 2,36% 38,13% 3 703 680 2 056 127 65,77% 5,78% 55,52% -1 286 847

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 2 135 378 2 135 378 73,52% 6,54% 100,00% 1 069 916 1 069 916 34,23% 3,01% 100,00% 1 065 462

SUB-TOTAL CAPITAL 4 152 671 2 904 658 100,00% 8,90% 69,95% 4 773 596 3 126 043 100,00% 8,79% 65,49% -221 385

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 44 056 517 30 516 027 93,46% 69,27% 45 495 184 34 510 606 96,99% 75,86% -3 994 579

TOTAL DAS RECEITAS 46 191 895 32 651 405 100,00% 70,69% 46 565 100 35 580 522 100,00% 76,41% -2 929 117

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO
2015 2014 ? 2015-2
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Encargos 
Transitados

Ano Total
Encargos 

Transitados
Ano Total Ano Total Ano Total

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 511 580 56 684 12 194 453 12 251 137 41,74% 29,89% 84,42% 14 716 250 106 811 12 493 170 12 599 981 40,52% 30,05% 85,62% -298 717,03 -348 843,37 -2,39% -2,77%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 377 267 264 602 907 474 1 172 076 3,99% 2,86% 85,10% 1 245 846 269 923 801 938 1 071 861 3,45% 2,56% 86,03% 105 535,80 100 214,67 13,16% 9,35%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 851 421 1 615 865 10 423 350 12 039 215 41,02% 29,37% 93,68% 14 056 248 2 287 192 10 884 642 13 171 834 42,36% 31,41% 93,71% -461 292,13 -1 132 618,78 -4,24% -8,60%

ENCARGOS FINANCEIROS 405 080 12 370 260 762 273 132 0,93% 0,67% 67,43% 570 090 422 042 422 042 1,36% 1,01% 74,03% -161 280,22 -148 910,27 -38,21% -35,28%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 054 979 1 707 2 952 754 2 954 460 10,07% 7,21% 96,71% 3 383 105 2 325 3 149 820 3 152 145 10,14% 7,52% 93,17% -197 065,90 -197 684,55 -6,26% -6,27%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720 990 45 006 616 434 661 440 2,25% 1,61% 91,74% 676 715 45 291 629 183 674 475 2,17% 1,61% 99,67% -12 749,08 -13 034,52 -2,03% -1,93%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 921 317 1 996 233 27 355 227 29 351 461 100,00% 71,60% 89,16% 34 648 254 2 711 542 28 380 796 31 092 337 100,00% 74,15% 89,74% -1 025 568,56 -1 740 876,82 -3,61% -5,60%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 231 175 11 317 197 945 209 262 1,80% 0,51% 90,52% 36 855 51 659 -27 193 24 466 0,23% 0,06% 66,38% 225 138,25 184 796,58 -827,92% 755,33%

INVESTIMENTO OBRAS 7 095 260 1 759 700 3 830 114 5 589 814 48,02% 13,64% 78,78% 6 744 086 3 661 925 2 373 817 6 035 743 55,68% 14,39% 89,50% 1 456 296,20 -445 928,81 61,35% -7,39%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 913 550 98 242 754 755 852 996 7,33% 2,08% 93,37% 373 255 70 638 180 827 251 465 2,32% 0,60% 67,37% 573 927,45 601 531,15 317,39% 239,21%

OUTROS INVESTIMENTOS 746 793 171 435 537 141 708 576 6,09% 1,73% 94,88% 628 115 247 261 172 696 419 957 3,87% 1,00% 66,86% 364 445,61 288 619,14 211,03% 68,73%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 170 960 46 170 664 170 711 1,47% 0,42% 99,85% 205 560 184 843 184 843 1,71% 0,44% 89,92% -14 179,13 -14 132,82 -7,67% -7,65%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 757 080 755 572 755 572 6,49% 1,84% 99,80% 706 970 700 954 700 954 6,47% 1,67% 99,15% 54 618,02 54 618,02 7,79% 7,79%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 245 759 245 759 2,11% 0,60% 100,00% 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 245 759,00 245 759,00 100,00% 100,00%

AMORTIZAÇÕES 3 110 000 3 108 834 3 108 834 26,70% 7,58% 99,96% 3 222 005 3 221 995 3 221 995 29,72% 7,68% 100,00% -113 161,09 -113 161,09 -3,51% -3,51%

SUB-TOTAL CAPITAL 13 270 578 2 040 740 9 600 783 11 641 524 100,00% 28,40% 87,72% 11 916 846 4 031 483 6 807 939 10 839 422 100,00% 25,85% 90,96% 2 792 844,31 802 101,17 41,02% 7,40%

TOTAL 46 191 895 4 036 973 36 956 011 40 992 984 100,00% 88,74% 46 565 100 6 743 025 35 188 735 41 931 760 100,00% 90,05% 1 767 275,75 -938 775,65 5,02% -2,24%

(Valores em Euros)

Executado Executado

Orçamentado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
DESIGNAÇÃO

Orçamentado

Valor %
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

2015 2014 ∆ 2015-2014
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Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
Orçamentado Executado Peso Relativo

Peso na 
Estrutura

Grau de 
Concretização

Valor %

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 511 580 12 090 709 47,83% 38,13% 83,32% 14 716 250
12 389 449

45,62% 42,39% 84,19% -298 739,30 -2,41%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 377 267 788 139 3,12% 2,49% 57,22% 1 245 846
780 197

2,87% 2,67% 62,62% 7 941,58 1,02%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 851 421 8 837 340 34,96% 27,87% 68,77% 14 056 248
10 128 495

37,30% 34,66% 72,06% -1 291 154,56 -12,75%

ENCARGOS FINANCEIROS 405 080 251 691 1,00% 0,79% 62,13% 570 090
378 560

1,39% 1,30% 66,40% -126 869,73 -33,51%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 054 979 2 647 468 10,47% 8,35% 86,66% 3 383 105
2 860 426

10,53% 9,79% 84,55% -212 958,41 -7,44%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720 990 660 726 2,61% 2,08% 91,64% 676 715 619 112 2,28% 2,12% 91,49% 41 614,10 6,72%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 921 317 25 276 073 100,00% 79,72% 76,78% 34 648 254 27 156 240 100,00% 92,92% 78,38% -1 880 166,32 -6,92%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 231 175 12 322 0,19% 0,04% 5,33% 36 855 10 648 0,51% 0,04% 28,89% 1 673,87 15,72%

INVESTIMENTO OBRAS 7 095 260 2 319 551 36,08% 7,32% 32,69% 6 744 086 3 239 459 156,59% 11,08% 48,03% -919 908,90 -28,40%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 913 550 596 241 9,27% 1,88% 65,27% 373 255 199 189 9,63% 0,68% 53,37% 397 051,38 199,33%

OUTROS INVESTIMENTOS 746 793 493 555 7,68% 1,56% 66,09% 628 115 210 835 10,19% 0,72% 33,57% 282 719,75 134,10%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 170 960 117 258 1,82% 0,37% 68,59% 205 560 167 083 8,08% 0,57% 81,28% -49 825,04 -29,82%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 757 080 597 023 9,29% 1,88% 78,86% 706 970 550 762 26,62% 1,88% 77,90% 46 261,04 8,40%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 122 879 1,91% 0,39% 50,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 122 879,00 100,00%

AMORTIZAÇÕES 3 110 000 2 170 263 33,76% 6,85% 69,78% 3 222 005 2 280 036 110,21% 7,80% 70,76% -109 772,81 -4,81%

SUB-TOTAL CAPITAL 13 270 578 6 429 092 100,00% 20,28% 48,45% 11 916 846 2 068 808 100,00% 7,08% 17,36% 4 360 284,54 210,76%

      TOTAL 46 191 895 31 705 166 100,00% 68,64% 46 565 100 29 225 047 100,00% 62,76% 2 480 118,22 8,49%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO

2015 2014 ∆ 2015-2014
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Processo n.º 603/05.7BEALM do TAF de Almada 

Ação movida pela SEGUM – Soc. de Construções, S.A. contra a CMB.  

Impugnação de cobrança de taxas. 

Aguarda sentença. 

 

Processo n.º 3002/07.2BELSB da 4ª Unid. Orgânica do Trib. Adm. Circ. Lisboa 

Ação proposta pela AMEC – Associação de Música Educação e Cultura contra a CMB com 

base em protocolo que assinou com o Município. 

Sentença proferida em 13/02/2009; Incompetência do T. Adm. Círculo de Lisboa. Remessa 

dos autos para o TAF de Almada. 

Julgamento marcado para 08/06/2011. 

Foram juntos novos documentos na sequência da decisão proferida em audiência de 

julgamento. 

Foi proferida sentença, na qual o Município foi condenado a pagar à A. 90.409,48€ (noventa 

mil, quatrocentos e nove euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido de juros. 

Foi apresentado recurso em Dezembro de 2012 e foi distribuído no TCA Sul em 14-01-2013. 

Aguarda Acórdão. 

 

Processo n.º 788/08.0BEALM do TAF de Almada 

A. : Arkhétypos – Atelier de Arquitectura, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Ação de responsabilidade civil extracontratual por anulação de concurso de ideias. Ação 

contestada pela CMB. 

Resposta à matéria de facto constante da base instrutória em 16.11.2009. 

Sentença favorável ao Município.  

A autora recorreu e já foram produzidas alegações no TCA. 

 

Processo n.º 1030/08.0BEALM do TAF de Almada 

Ação movida por Vitor Correia Duarte e Manuel Crespo na qual é pedida indemnização ao 

Município por ocupação de terreno. 

Contestada em 07/09/2009. 

Sentença proferida em 03/05/2010 favorável ao Município a julgar procedente a excepção 

da incompetência do Tribunal. 

Os Autores intentaram nova ação (processo n.º 2125/10.5TBBRR no Tribunal Cível). Foi 

contestada e foi elaborada sentença a dar razão aos Autores no pedido indemnizatório.  

Foi interposto recurso que ainda está no Tribunal da Relação. 
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Processo n.º 797/09.2BEALM do TAF de Almada 

Ação movida pelo Mº. Público pedindo a declaração de ilegalidade da tarifa do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Pluviais. 

Oposição enviada em 11.09.2009. Foi recebida resposta do Mº.Pº. 

Aguarda decisão  

 

Processo n.º 915/09.0BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do Regulamento Municipal de 

Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.12.2009.  

Aguarda sentença. 

 

Processo n.º 1041/09.8BEALM do TAF de Almada 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do mesmo Regulamento 

em matéria de liquidação de nova taxa.  

Contestação em 11.12.2009.  

Produzidas alegações em 5/12/2011. 

O processo voltou à fase de contestação em Julho de 2014 

Contra-alegações apresentadas em Setembro de 2014 

 

Processo n.º 1014/08.8BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de Autedor – Publicidade Exterior, Lda. contra aplicação do Regulamento 

Municipal de Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.05.2009. 

Alegações de direito em 28.12.2009. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

 

Processo n.º 303/07.0BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de posse administrativa de imóvel em 28/12/2006. 

Junção de procuração no processo em 05.04.2010.  

Sentença de 03/01/2011 desfavorável ao Município.  

Foi interposto recurso em 01/02/2011. 

Incidente de Habilitação de Herdeiros de uma das A.A. em 14 de Janeiro de 2010. 

Distribuído no TCA Sul em 21-03-2011.Proferido acórdão em 13 de Setembro de 2014 – o 

processo vai baixar ao TAF para nova decisão. 
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Processo n.º 658/07.0TBBRR do 2º. Juízo do Tribunal Judicial do Barreiro 

Ação cível com pedido de indemnização movida por Raquel Maria Lino de Oliveira contra 

vários R.R., incluindo o Município do Barreiro. 

A ação de indemnização, com fundamento na morte de um menor por queda numa cisterna 

não vedada, não foi contestada pelo Município. Ulteriores desenvolvimentos foram decididos 

por despacho, designadamente os decorrentes do falecimento de alguns réus.  

Foram indicadas testemunhas nos autos e prova documental, em como a rede em causa é 

privada, em Outubro de 2013. 

Sentença proferida em 26 de Maio de 2015, favorável ao Município  

 

Processo n.º 272/10.2BESNT – 3ª. Unid. Org. do TAF de Sintra 

Ação Administrativa Especial interposta pelo Município de Cascais contra a CDPOR de 

Lisboa em que o Município do Barreiro é contra-interessado. 

Contestação elaborada em 14 de Abril de 2010. 

Proferido despacho saneador em 08 de Setembro de 2014 

Aguarda decisão. 

 

Processo n.º 725/10.2 da U.O. 2 do TAF de Almada 

Impugnante: Galp – Comercialização Portugal S.A. 

Impugnada: Fazenda Pública 

Exequente(?) – Município do Barreiro 

Foi contestada a impugnação. Aguarda-se despacho que decida as exceções invocadas. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

 

Processo n.º 2125/10.5TBBRR – Trib. Fam. Men. e Comarca do Barreiro - 3º. Juízo 

Cível 

A.: Vitor Duarte e Outros 

R. : Município do Barreiro 

Foram apresentadas alegações no recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça, 

em 28 de Maio de 2012. 

Recurso apresentado pelo A. 

O Município contra-alegou em Novembro de 2014. 
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Processo n.º 152/12.7BEALM do TAF de Almada 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 

interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 

já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

Processo n.º 504/12.2BEALM do TAF de Almada 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 

13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

Processo n.º 1119/12.0BEALM do TAF de Almada 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de Discussão e Julgamento agendada para 2 e 4 de Março 

 

Processo n.º 1105/09.8BEALM do TAF de Almada – 2ª Unid. Org. 

Ação de impugnação movida pela Cipol, S.A., deduzindo pedido contra a liquidação de 

taxas devidas pela instalação de bombas combustíveis liquidas e gasosas em propriedade 

privada com abastecimento na via pública e no interior de propriedade. 

Ação contestada.  

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso.  
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Processo n.º 1325/09.5BEALM do TAF de Almada 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra a liquidação de nova taxa ao abrigo 

do mesmo Regulamento. Contestação em 12.01.2009. 

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso e foram apresentadas as correspondentes alegações em Julho de 

2014. 

 

Processo n.º 1642/14.2TBRR do Trib. de Fam., Men. e de Comarca do Barreiro 

A. Forte & Pinheiro 

R. Município do Barreiro 

Ação declarativa relativamente ao licenciamento de uma alteração ao edifício sito na Rua 

Nuno Tristão, N.º 22-B, Alto do Seixalinho, Barreiro 

Contestada em 19 de Setembro de 2014 

 

Processo n.º 152/12.7BEALM do TAF de Almada 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 

interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 

já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

Processo n.º 504/12.2BEALM do TAF de Almada 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 

13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

Processo n.º 1119/12.0BEALM do TAF de Almada 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  
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Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de discussão e julgamento agendada para dia 02 e 04 de Março de 2015. 

A ação foi suspensa em sede de discussão e julgamento, com vista ao acordo entre a A. e 

os coproprietários do prédio, objeto da ação. 

 

Processo n.º 1012/14.2BEALM do TAF de Almada 

A: Petrogal – Petróleos de Portugal  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade e de ocupação de via pública do ano de 2014 

Apresentada contestação. 

 

Processo n.º 1019/14.0BEALM do TAF de Almada 

A: Repsol  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade do ano de 2014 

Apresentada contestação. 

 

Processo n.º 1221/14.4BEALM do TAF de Almada 

A: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo  

R.: Município do Barreiro 

Ação administrativa comum “edifício fénix “ 

Em fase de contestação. 

Processo n.º 1221/14.4BEALM-A do TAF de Almada 

A: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo  

R.: Município do Barreiro 

Providência cautelar, com vista a obstar à certificação da propriedade horizontal do “edifício 

fénix “ 

Providência cautelar indeferida por despacho proferido em 18 de Junho de 2015  

 

Proc.º Nº 04521/08 – 2º Juízo – 1ª Secção do Tribunal Central Administrativo Sul 

Proferida decisão desfavorável à recorrente. Interposto recurso. Produzidas alegações. 

Aguarda decisão. 

07.11.12 – Recebemos substabelecimento da Dr.ª Alexandra Simão José. 

28.05.13 – Recebemos Acórdão que nos foi remetido pelo Tribunal Central Administrativo 

Sul 
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28.05.13 – Enviámos p/Dr.ª Beatriz Peres/DAG 

12.03.14 – Enviámos contestação no âmbito do processo executivo. 

29.04.14 – Enviámos requerimento com junção de procuração forense. 

14.05.14 – Recebemos réplica da parte contrária 

08.04.15 – Recebemos sentença que foi favorável ao Município do Barreiro. 

10.04.15 – Enviámos informação p/Drª Carla Filipe/DAG. 

05.06.15 – Recebemos recurso da parte contrária 

03.07.15 – Enviámos alegações para Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa – 

Unidade Orgânica 4. 

 

Proc.º Nº 01742/07 – 2º Juízo – 2ª Secção (Contencioso Tributário)  - TCA Sul 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2004) 

Proferida decisão favorável à C.M.B. Arguida nulidade do acórdão pela SETGÁS. Pendente 

de decisão quanto à nulidade. 

 

Proc.º Nº 894/06.6BEALM -  LUÍS ALBERTO DA PIEDADE MIGUEL – TAF Almada 

Decisão favorável ao Município do Barreiro. Interposição de recurso pelo STAL. 

Apresentadas contra-alegações de recurso. 

 

Proc.º Nº 657/07.1BEALM - SETGÁS – SOC. PROD. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2007) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

13.04.09 – Enviámos para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unid. Orgân. 2, 

cópia do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município do 

Barreiro. 

 

Processo nº 934/08.4BEALM -SETGÁS – SOC. PROD. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2008) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Apresentada contestação. 

 

Processo nº 1021/08.0BEALM -ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. – TAF de Almada  

Apresentadas alegações. 
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Processo nº 724/09.7BEALM - SETGÁS – SOC. PROD. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

16.12.09 - Foi apresentada contestação. 

25.09.13 – Recebemos notificação para nos pronunciarmos sobre requerimento da parte 

contrária e juntar processo administrativo. 

03.10.13 – Foi entregue requerimento no TAF Almada – Unidade Orgânica 2. Protestando 

juntar processo administrativo (6 Vols.) caso se entenda por necessário. 

 

Processo nº 655/09.0BEALM - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. - TAF de Almada  

Foi apresentada contestação. 

 

Processo nº 761/11.1BEALM - CARLOS HUGO P. DIMAS GIL – TAF de Almada – U.O 1 

MARIA DEL OLVIDO PEREZ Y BAÑUELOS GIL 

VICTOR MANUEL PEREZ DIMAS GIL 

Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária 

06.12.11 – Apresentámos contestação 

17.05.13 – Recebemos sentença. 

07.06.13 -  Enviámos requerimento c/comprovativo de pagamento de taxa de justiça 

18.07.13 – Recebemos notificação com data de audiência preliminar. 

16.09.13 – Tribunal informou que a audiência prévia ficou sem efeito. Aguardar nova 

notificação com designação de data. 

26.03.14 – Enviado requerimento probatório p/Tribunal, através do SITAF 

21.10.14 – Recebemos notificação para a realização de audiência prévia  

16.04.15 – Foi-nos remetida contestação da Axa Portugal – Companhia de Seguros, S.A. 

 

Processo nº  783/10.0BEALM - APN – Publicidade, Lda   - TAF de Almada – U.O.  2 

27.06.12 – Recebemos requerimento da C.M.B. a revogar mandato conferido ao Dr. Manuel 

Fernando Salazar e Procuração nº 06/2012 

 

Processo nº442/10.3BEALM   - Transportes Sul do Tejo, S.A.  

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

22.11.12 – Recebemos requerimento com documentos dos  Transportes Sul do Tejo, S.A. 

03.12.12 – Enviámos resposta p/TAF Almada. 

20.01.14 – Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 

e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 
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03.10.14 – Recebemos requerimento da parte contrária onde manifesta ao Tribunal que as 

partes não chegaram a acordo 

07.10.14 – Enviámos requerimento a subscrever os termos do requerimento da parte 

contrária. 

23.10.14 – Enviámos requerimento onde consta que deve ser indeferida a intervenção 

requerida pelos TST. 

 

Processo nº1013/12.5BEALM – TAF de Almada – U.O. 1/João Alberto Ramos Nunes  

Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos 

07.12.12 – Recebemos P.I.. com prazo de 30 dias para contestar 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

06.01.14 – Recebemos alegações da parte contrária, via fax. 

29.01.14 – Apresentámos alegações. 

 

Processo nº1062/12.3BEALM - Liberty Seguros, S.A. 

Acção Administrativa Comum – Forma Sumária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

18.12.12 – Recebemos P.I. com prazo de 20 dias para apresentar contestação 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada. 

07.11.13 – Enviado p/Tribunal requerimento probatório e certidão 

 

Processo nº1075/12.5BEALM - Henrique Pereira dos Santos  

Ação Administrativa Especial de pretensão Conexa com Atos Administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

18.12.12 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

22.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

07.03.13 – Envio do processo administrativo p/TAF Almada (constituído por Volume I e II) 

17.06.14 -  Envio de alegações p/TAF Almada 

12.12.14 – Recebemos notificação de renúncia de mandato da parte contrária. 

20.01.15 – Recebemos notificação com junção de procuração outorgada a novo mandatário 

da parte contrária. 

 

Thyssenkrupp Elevadores, Lda  

Ação Administrativa Comum – Forma ordinária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

24.06.13 – Enviámos contestação. 
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18.09.13 – Recebemos notificação do tribunal, para em 10 dias esclarecer se a entidade 

demandada prevê o pagamento das restantes facturas reclamadas, proximamente. 

27.09.13 – Enviámos requerimento para Tribunal 

09.12.13 – Enviámos requerimento/resposta p/TAF Almada. 

17.12.13 - Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 

e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

13.01.14 – Enviámos requerimento com rol de testemunhas 

 

Processo nº610/13.6BEALM - STAL/Joaquim Augusto Martinho Vilas Boas Almeida  

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada  

09.07.13 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

20.09.13 - Enviámos contestação para Tribunal. 

23.01.14 - Enviámos processo administrativo para Tribunal 

 

Injunção nº 167062/13.0YIPRT - CONSTROPE – Congevia, Engenharia e Construção, 

S.A.   

Balcão Nacional de Injunções 

03.01.14 – Enviámos oposição 

15.04.14 – Recebemos aperfeiçoamento dos articulados 

21.05.14 – Enviámos contestação (no exercício do contraditório). 

28.10.14 – Entregue no Tribunal processo administrativo 

02.02.15 – Marcada audiência prévia para 08.04.15 às 14h30. 

20.04.15 – Enviámos requerimento com resposta ao pedido de admissão aos autos de duas 

actas de reunião de obra 

 

Processo nº48/14.8BEALM - CONSTROPE – Congevia, Engenharia e Construção, S.A.  

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

17.03.14 – Enviámos contestação. 

21.05.14 – Enviámos requerimento a confirmar o que já fora afirmado na contestação. 

11.06.14 – Enviado requerimento a requerer admissão de notificação às partes 

 

Processo  Inquérito nº 375/10.3PCBRR - Carlos Manuel Viegas Cerqueira  

Serviços do Ministério Público do Barreiro – Secção de Processos 

Em prazo para requerer abertura de Instrução 
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Processo nº1130/12.1BEALM - Pamafe Informática, Lda  - TAF de Almada – U.O. 1 

Processo de Execução 

PA 28/2014  - Serviços do Ministério Público 

26.06.14 -  Enviado requerimento a requerer arquivamento do PA. 

 

Processo Inquérito nº 440/14.8TELSB - Astrolimpa, Sociedade de Limpezas 

Industriais, S.A.  

DIAP – Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa - Secção Única 

24.04.15 – Recebemos uma informação interna do Dr. Ricardo Ferreira com a sugestão de 

que a C.M.B. deveria constituir-se como Assistente de forma a ser ressarcida dos danos 

sofrido
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

16 19/08/2015 265 Procedimento para Aquisição de duas máquinas retroescavadoras - Alteração da constituição do jurí do 
procedimento 

16 19/08/2015 266 Atribuição de Subsídio à Comissão de Festas do Barreiro 2015 

16 19/08/2015 267 Ação Social Escolar - Valores do Subsidio de livros e material escolar. 

16 19/08/2015 268 Ata da Reunião Ordinária Pública de CMB realizada em 17 de junho de 2015 

16 19/08/2015 269 Ata da Reunião Ordinária Pública de CMB realizada em 29 de julho de 2015 

16 19/08/2015 270 Ratificação do despacho do procedimento para Aquisição de duas máquinas retroescavadoras. 

16 19/08/2015 271 Ratificação de despacho de cedência de transporte ao Ranho Folclórico e Regional do lavradio. 

16 19/08/2015 272 Saudação aos remadores do Clube Naval Barreirense 

16 19/08/2015 273 Atribuição de Subsidio de Alimentação ao Agrupamento de Escolas de Casquilhos da Escola EB 2/3 
Quinta Nova da Telha 

16 19/08/2015 274 
Retificação de Texto da Deliberação nº 256/2015 de 29 de Julho - Atribuição de Subsídios no âmbito do 
plano de Desenvolvimento Desportivo do Concelho 
 

16 19/08/2015 275 Devolução de verba - Rua Vasco da gama nº 1-B Santo António da Charneca - Processo nº CRT/121/15 

16 19/08/2015 276 Alteração ao mapa de pessoal e autorização para contratação de trabalhadores sem prévia relação 
jurídica de emprego público. 

16 19/08/2015 277 Abertura de Conta no Banco Santander Totta, SA 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

16 19/08/2015 278 2ª Revisão às grandes opções do plano e orçamento para 2015 
 

16 19/08/2015 279 Pagamento de Franquia 
 

16 19/08/2015 280 
Adjudicação da alienação de sete máquinas de tipografia, no estado de sucata existentes nas 
instalações da CMB, mediante Hasta Pública 
 

16 19/08/2015 281 
Adjudicação da alienação de duas máquinas pesadas, no estado de sucata, existentes nas 
instalações da CMB, mediante Hasta Pública 
 

16 19/08/2015 282 Não adjudicação da alienação de sete painéis eletrónicos, no estado de sucata. 
 

16 19/08/2015 283 
Abertura de hasta Pública para alienação de sete painéis eletrónicos, no estado de sucata, existente 
no concelho do Barreiro 
 

16 19/08/2015 284 
Saudação ao Grupo Desportivo Fabril - 50 anos de titulo de Campeão Nacional em Hóquei em 
Patins 
 

17 02/09/2015 286 
Ratificação do Despacho nº 341/15 relativo a alteração do Jurí do procedimento para aquisição de 
dez viaturas ligeiras de mercadorias com cabine dupla e caixa de carga em madeira, através do 
sistema de locação financeira, com retoma de cinco viaturas … 

17 02/09/2015 287 
Ratificação do Despacho nº 348/2015 - processo 452/c-mercado abastecedor do Barreiro 
 

17 02/09/2015 288 Ratificação do Despacho nº 346/2015 - processo nº 628/c - mercado abastecedor do Barreiro 
 

17 02/09/2015 289 
Ratificação do Despacho nº 344/2015 - processo nº 454/c - mercado abastecedor Barreiro 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

17 02/09/2015 290 Ratificação do Despacho nº 345/2015 - processo nº 471/c- mercado abastecedor do Barreiro 
 

17 02/09/2015 291 Ratificação Despacho nº 349/2015 - processo nº 423/va - mercado do levante do Barreiro 
 

17 02/09/2015 292 
Ratificação do Despacho nº 347/2015 - processo nº 477/c - mercado abastecedor do Barreiro 
 

17 02/09/2015 293 

Adjudicação da aquisição de 10 viaturas ligeiras de mercadorias com cabine dupla e caixa de carga 
em madeira, através de locação financeira, com retoma de 5 viaturas ligeiras e de 1 viatura pesada 
mediante concurso público, sem publicação de anúncio no jornal oficial da UE 
 

17 02/09/2015 294 

Adjudicação da aquisição d 2 máquinas retroescavadoras com lança extensível, através de locação 
financeira, com retoma de 1 máquina retroescavadora, marca case, modelo 580 k turbo e de 1 
máquina retroescavadora, marca jcb, modelo 3cx, mediante concurso público 
 

17 02/09/2015 295 
Adjudicação de locação financeira para financiamento da aquisição de 10 viaturas ligeiras de 
mercadorias com cabine dupla e caixa de carga em madeira, mediante concurso público, sem 
publicação no jornal oficial da UE 

17 02/09/2015 296 
Adjudicação da locação financeira para financiamento da aquisição de 2 máquinas retroescavadoras 
com lança extensível, mediante concurso público, sem publicação de anuncio no jornal oficial da EU 
 

17 02/09/2015 297 2ª edição do mês da fotografia do barreiro - concurso de fotografia 

17 02/09/2015 298 Atribuição de subsidio a entidades do concelho no âmbito das festas do barreiro 2015 

17 02/09/2015 299 Atribuição de subsídio à liga nacional de karaté Portugal 

17 02/09/2015 300 Atribuição de subsidio ao grupo desportivo e recreativo "unidos da recosta" 

17 02/09/2015 301 Cedência de transporte ao grupo coral alentejano "os amigos do Barreiro" 



DELIBERAÇÕES  CAPITULO VIII 

 

 59 

 

N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

17 02/09/2015 302 Saudação à basquetebolista Eliana Cabral do grupo desportivo da escola secundária de Santo André 

17 02/09/2015 303 
Direito de Preferência na transmissão a titulo oneroso do imóvel sito na Rua da Creche n~6 e 8 e Rua 
José relvas, nº 23 a 31 - União Freguesias do Barreiro e Lavradio - DPF/2/15 
 

17 02/09/2015 304 
Modificação unilateral dos contratos celebrados com "Profundauge, Ld.ª" (loja 23) e "Puro Espirito, Ldª" 
(loja 24) - Mercado 1º de maio 
 

17 02/09/2015 305 Abertura de concurso para guarda noturno na Freguesia de  Santo António da Charneca 

17 02/09/2015 306 Voto de pesar - Valdemar Duarte Quaresma 

17 02/09/2015 307 Saudação aos profissionais da área da saúde do Centro Hospitalar Barreiro/Moita 

18 16/09/2015 310 Saudação - a situação dos refugiados e imigrantes na europa 

18 16/09/2015 311 Ata da reunião ordinária privada de CMB realizada em 2 de setembro 2015 

18 16/09/2015 312 Prolongamento da campanha passe jovem 2015/2016 

18 16/09/2015 313 Protocolo de entendimento para a criação de serviço de transportes coletivo complementar no concelho 
da moita 

19 07/10/2015 314 
Ratificação de despacho relativo à celebração de aditamento ao protocolo de cedência de espaço com a 
empresa "multi24 - sociedade imobiliária, sa" - loja espaço mobilidade, no Fórum do Barreiro 
 

19 07/10/2015 315 Ratificação de despacho de cedência de transportes a entidades do concelho 

19 07/10/2015 316 
Ratificação de despacho de cedência de transporte à associação de académica do instituto politécnico 
de setúbal 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

19 07/10/2015 317 Ratificação do despacho n.º 366/2015 - processo n.º 136/va - mercado de levante do barreiro 

19 07/10/2015 318 
Pedido de autorização genérica para a celebração de contratos de aquisição de serviços - artº 4º da 
portaria n.º 149/2015, de 26 de maio 
 

19 07/10/2015 319 
Aceitação de depósito de partituras da sociedade filarmónica Agrícola Lavradiense e documentos 
antigos da extinta junta de freguesia do lavradio 
 

19 07/10/2015 320 Alteração aos regulamentos municipais do abastecimento de água e da drenagem de águas residuais 
do barreiro e dos Resíduos urbanos e higiene urbana 

19 07/10/2015 321 Inclusão da viatura 16-58-rb na frota municipal 

19 07/10/2015 322 Passeio na Rua Calouste Gulbenkian - pagamento de prejuízos a terceiros 

19 07/10/2015 323 Atribuição de subsídio à rumo - cooperativa de solidariedade social crl para pagamento aos auxiliares de 
ação educativa 

19 07/10/2015 324 Atribuição de subsídio aos agrupamentos de escolas para apoio ao funcionamento das fotocopias 

19 07/10/2015 325 Atribuição de subsídios no âmbito do programa "mexe com a idade" - época desportiva 2015/2016 

19 07/10/2015 326 
Protocolo de cooperação com agrupamento de escolas e associações de pais e encarregados de 
educação no âmbito das atividades de animação e apoio à família do pré escolar - ano letivo 2015/2016 
 

19 07/10/2015 327 
Protocolo para a cedência de espaços nos estacionamentos do 1º ciclo do ensino básico nos 
agrupamentos de escolas no âmbito da componente de apoio à família para além dos horários da 
componente curricular e de enriquecimento curricular 

19 07/10/2015 328 Atribuição de cheques brinde de classificação final do circuito de atletismo do barreiro 

19 07/10/2015 329 Atribuição de subsídios no âmbito do plano  de desenvolvimento do atletismo 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

19 07/10/2015 330 Atribuição de subsídios para apoio à atividade federada no atletismo 

19 07/10/2015 331 Cedência de transporte a entidades do concelho 

19 07/10/2015 332 Cumprimento do contrato-programa com o futebol clube barreirense 

19 07/10/2015 333 Cumprimento do contrato programa com o Galitos Futebol Clube 

19 07/10/2015 334 Cumprimento do contrato programa com o grupo desportivo da escoa secundária de Santo André 

19 07/10/2015 335 Retificação à deliberação n.º 297 - 2ª edição do mês da fotografia do barreiro - concurso de fotografia 

19 07/10/2015 336 Saudação - Hélder Assunção atleta de remo do grupo desportivo ferroviários do Barreiro 

19 07/10/2015 337 Cedência do direito de superfície ao centro de reformados e idosos do vale da amoreira (criva) de uma 
parcela de terreno com 4.120 m2 

19 07/10/2015 338 Processo n.º 504/2015 DGFP - pagamento de indemnização 

19 07/10/2015 339 Processo n.º 378/2014 - pagamento de indemnização 

19 07/10/2015 340 Processo n.º 138/12.1PTLSB da Comarca de Lisboa - Barreiro - instância local - secção criminal 2. 
aceitação de ferramentas apreendidas 

19 07/10/2015 341 Não adjudicação da alienação de sete painéis eletrónicos, no estado de sucata, existentes no concelho 
do Barreiro, mediante hasta pública (procedimento n.º 23-c/2015) 

19 07/10/2015 342 Abertura de hasta pública para alienação de sete painéis eletrónicos, no estado de sucata, existente no 
concelho do barreiro 

19 07/10/2015 343 Constituição de fundo permanente para a piscina municipal do barreiro 

19 07/10/2015 344 Adenda ao contrato de comodato celebrado entre o município do Barreiro e a União das Freguesias do 
Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena 
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Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

19 07/10/2015 345 Alteração ao projeto de loteamento da augi n.º 11 - fonte do feto - Sto. António da Charneca - lt/1/07 

20 21/10/2015 346 Saudação ao poder local democrático, aos trabalhadores das autarquias e aos sindicatos 

20 21/10/2015 347 Tomada de posição da câmara municipal do barreiro sobre o problema na cobertura da escola Alfredo 
da Silva 

20 21/10/2015 348 Ratificação de despacho de cedência de transporte ao grupo desportivo fabril do barreiro 

20 21/10/2015 349 Ratificação do despacho n.º 377/2015 – processo n.º 506/c do mercado abastecedor do barreiro 

20 21/10/2015 350 Atribuição de subsídio de alimentação ao agrupamento de escolas de casquilhos, relativo aos alunos 
das salas do pré-escolar e 1º ciclo da escola EB 2/3 Quinta Nova da Telha 

20 21/10/2015 351 
Atribuição de subsídio de alimentação ao agrupamento de escolas do Barreiro, relativo aos alunos do 3º 
e 4º anos da EB n.º 3 do barreiro e às 4 turmas de 1º ciclo a funcionarem na sede do agrupamento 
 

20 21/10/2015 352 Alteração ao “regulamento do transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de 
passageiros – transportes em táxi 

20 21/10/2015 353 Aprovação da “Rede Ciclável do Barreiro-DP/35/1 

20 21/10/2015 354 Alteração aos estatutos do conselho local de mobilidade 

20 21/10/2015 355 
Abertura de concurso público, sem publicação de anúncio no jornal oficial da união europeia, para 
concessão do direito de ocupação da cafetaria com esplanada e do bar do auditório municipal augusto 
cabrita, no parque da cidade. 

20 21/10/2015 356 Aprovação do regulamento do concurso “figuras de natal ecológicas" 

20 21/10/2015 357 Derrama sobre o lucro tributável em 2015 a cobrar no ano de 2016 

20 21/10/2015 358 Fixação da participação variável no IRS de 2016, receita a arrecadar em 2017 

20 21/10/2015 359 Fixação da participação variável no IRS de 2016, receita a arrecadar em 2017 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

20 21/10/2015 360 Taxa do imposto municipal sobre imóveis (I.M.I.) a cobrar no ano 2016 

20 21/10/2015 361 Taxa do imposto municipal sobre imóveis (I.M.I.) a cobrar no ano 2016 

20 21/10/2015 362 Taxa do imposto municipal sobre imóveis (I.M.I.) a cobrar no ano 2016 

20 21/10/2015 363 Proposta de redução da taxa de IMI em função do número de dependentes 

20 21/10/2015 364 
Novas tarifas do regulamento municipal do abastecimento de água e da drenagem de águas residuais 
do barreiro e do regulamento municipal de resíduos urbanos e higiene urbana , para o ano de 2016” 
 

20 21/10/2015 365 Grandes opções do plano, orçamento, normas de execução orçamental e mapa de pessoal do município 
do barreiro para 2016 

20 21/10/2015 366 
Plano de atividades, orçamento, plano plurianual de investimentos e mapa de pessoal dos serviços 
municipalizados de transportes coletivos do barreiro para 2016 
 

20 21/10/2015 367 Concelho Municipal de Reabilitação Urbana 

20 21/10/2015 368 3.ª Revisão às grandes opções do plano e orçamento 2015 
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O período em análise nesta informação escrita do Presidente da CMB à Assembleia 

Municipal, sendo relativamente curto, está marcado por intensa atividade como 

consequência de fatores intrínsecos à realidade do concelho mas também por 

circunstâncias externas como o processo de candidaturas aos Fundos Europeus para os 

próximos anos. 

Nesta breve introdução destacamos um conjunto de iniciativas e ações que pela sua 

importância na vida do município merecem uma menção especial. 

Em torno da consigna “uma memória e um futuro para o Barreiro – Reforço e Promoção da 

identidade territorial” foram promovidas várias iniciativas que coincidiram com as 

comemorações do dia da cidade de que salientamos: 

- Workshop Internacional sobre Património Ferroviário 

- Inauguração da Exposição Barreiro e Futuro no Espaço Memória 

- Preparação do Portal Geo. Barreiro 

- Plano Estratégico do Turismo 

- Espetáculo de vídeo mapping projetado no silo junto ao passeio Augusto Cabrita. 

- Múltiplos espetáculos musicais e sessão solene em torno do Dia da Cidade. 

O já tradicional dia B que decorreu no fim-de-semana, 5 e 6 de junho e que este ano 

permitiu a participação de mais de 6000 munícipes e envolveu na sua organização 60 

entidades públicas e privadas. 

A conclusão da 1ª fase da requalificação da Rua do Clube Naval, o Parque de 

Estacionamento em Alburrica e a compra do Moinho Grande, a Caldeira Adjacente e 

terrenos adjacentes, como mais um passo para a transformação da nossa zona ribeirinha 

num espaço ao serviço dos barreirenses. 

A assinatura do protocolo com o ministério da Administração Interna que possibilita o 

andamento do processo conducente à implantação do Posto da PSP no edifício do antigo 

Café Barreiro. 

No controlo da qualidade da água para consumo humano, foram realizadas mais de 670 

análises tendo sido registado apenas 1 incumprimento neste período. A juntar a esta, há 

ainda o facto notório de haver uma evolução muito positiva nas análises às águas das praias 

do Concelho (Alburrica, Barra-a-Barra, Palhais, Mexilhoeiro e Copacabana). 
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As diversas ações promovidas pelo município em conjunto com a AMRS e outros da AML 

tendo em vista a continuação da luta em defesa da água pública e do tratamento dos 

resíduos urbanos com gestão pública. 

Sublinhamos a apresentação de diversas candidaturas ao QREN – Fundamentalmente em 

Over Booking e preparação de outras ao Portugal 2020 que contribuirão para resolver vários 

constrangimentos com que nos defrontamos e contribuir para que seja mais agradável e 

competitivo o nosso concelho. 
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BARREIRO. UMA GRANDE EQUIPA. 

O Barreiro é uma cidade participada onde queremos contar com todos os que querem 

contribuir.  

Importa auscultar a população sistematicamente através de atos informais, dos conselhos 

municipais que foram sendo constituídos ou das várias iniciativas de participação 

descentralizadas pelas freguesias e concelho.  

Exemplos disto mesmo são o Conselho Municipal da Juventude e o Conselho Municipal da 

Educação, cujas reuniões decorreram neste período. 

Na reunião do Conselho Municipal da Juventude estiveram presentes 12 entidades, onde 

foi, analisado o Decreto de lei 30/2015 de 12 fevereiro (delegação de competências nos 

municípios), realizada a tomada de posse dos novos membros e apresentada a imagem do 

cartaz do CMJ, a par de outras informações inerentes à área da juventude. 

A 30 de junho decorreu o Conselho Municipal de Educação com o objetivo de fazer balanço 

do ano letivo 2014/2015, nomeadamente do Desfile de Carnaval, da Assembleia Municipal 

de jovens, do festival Encontros, da Feira Pedagógica e do Dia B nas escolas. Foram ainda 

dadas informações sobre os concursos dos refeitórios e auxiliares de sala do pré-escolar. 

Na mesma reunião foram também valorizadas as intervenções nas escolas realizadas por 

parte das UF/JF, e discutida a preparação do ano letivo 2015/2016 cujo tema será “ Crescer 

Saudável”.  

Durante este período foi também realizada uma reunião com as Direções dos Agrupamentos 

de Escolas, Presidentes dos Conselhos Gerais e Junta/Uniões de Freguesia. Esta reunião 

teve por objetivo acompanhar ativamente e de forma integrada todas as necessidades 

apresentadas pela comunidade escolar, essencialmente nas áreas onde se integram as 

nossas competências.  

 

Foi igualmente realizada uma reunião com as Associações de Pais e Encarregados de 

Educação e Junta/Uniões de Freguesia tendo sido apresentados vários assuntos 

relacionados com o próximo ano letivo.  

 

Realizaram-se Conselhos Gerais, em todos os agrupamentos de escolas do Concelho onde 

foram discutidas, apresentadas e aprovadas várias matérias relacionadas com o 

funcionamento das escolas e a preparação do próximo ano letivo. 
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Realizou-se ainda a reunião Geral de alunos da UTIB, com vista a auscultar os mesmos 

sobre o funcionamento da Universidade bem como recolher contributos e sugestões de 

melhorias a adotar no próximo ano letivo. 

 

Mas a participação também se faz nas “ruas” do concelho. E a 4ª edição do Dia B – 

Movimente esta ideia, provou isso mesmo, ultrapassando as nossas expectativas.  

Mais de 100 ações, mais de 6000 voluntários, mais de 60 entidades e 2 dias de 

voluntariado, nas escolas e espaços públicos, criaram, no Barreiro, zonas mais bonitas e 

requalificadas. Esta mega ação de voluntariado urbano decorreu nos dias 5 e 6 de junho, 

com intervenções em todas as freguesias do Concelho. Este trabalho deve-se a todos os 

participantes, parceiros, trabalhadores da autarquia, das uniões e juntas de freguesia, 

comunicação social, movimento associativo entre muitas e muitas outras entidades que 

permitiram que mais uma vez o DIA B fosse esta bela realidade. 

Submetemos, com sucesso, a candidatura à 2ª fase de qualificação da Estratégia 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) “Barreiro – Redes Que Nos Unem”, do 

Portugal 2020. Esta EDL alicerça-se em quatro eixos estruturantes e complementares entre 

si: Promoção da inclusão pelo emprego e empreendedorismo; Articulação entre as 

empresas e as escolas; Capacitação das comunidades e redes de união; Imagem, 

vizinhanças e qualificação do espaço. A construção da Candidatura compreendeu um forte 

processo de envolvimento e participação das comunidades dos territórios previstos na DLBC 

(Alto do Seixalinho, Bº das Palmeiras, Vila Chã, Cidade Sol e Barreiro Velho). 

Continuamos a realizar as reuniões de Câmara Descentralizadas como forma de continuar 

próximo das pessoas e instituições. 

Tivemos participações em várias em iniciativas promovidas pelo movimento associativo, ipss 

e outras instituições e nas festas das freguesias. 
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BARREIRO. TRABALHAR, VIVER E USUFRUIR. 

Iniciaram-se as obras de requalificação urbana da Avenida das Nacionalizações, na União 

de freguesias do Barreiro e Lavradio, estas obras vão ter um enorme impacto na circulação 

e acesso ao Lavradio e operar uma significativa melhoria na fluidez do trânsito naquela 

zona. 

As obras acima mencionadas são compostas pelos seguintes trabalhos: execução de 2 

rotundas, rotunda 1, no cruzamento da Avenida das Nacionalizações com a Rua da Indústria 

e Rua do Industrial Alfredo da Silva (de acesso às instalações da Baía do Tejo e posto de 

combustível da Galp) e rotunda 2, no cruzamento da Avenida das Nacionalizações com a 

Rua dos Resistentes Antifascistas e Rua Dr. Miguel Bombarda; execução e pavimentação 

do troço compreendido entre as 2 rotundas e execução de sinalização rodoviária vertical e 

horizontal; execução de passeios; remodelação das redes de águas residuais domésticas e 

pluviais, execução de um descarregador de tempestade junto à rotunda 2; remodelação da 

rede de abastecimento de água na rotunda 2 e execução de iluminação pública. Estas obras 

têm como data prevista de conclusão início de Outubro de 2015. A fiscalização da CMB em 

coordenação com os diversos serviços municipais e outras entidades com competência na 

matéria vão encontrando soluções, com vista à resolução dos constrangimentos verificados, 

por forma a garantir o cumprimento dos prazos de execução consignados. 

Foi aprovado por unanimidade pela Câmara o contrato de promessa de compra e venda de 

várias parcelas de terreno em Alburrica, designadamente a caldeira e o moinho designado 

por “moinho grande”. O interesse na aquisição da presente parcela de terreno, resulta de 

uma estratégia definida pelo Executivo Municipal, o que permitirá continuar a dar prioridade 

ás intervenções de regeneração urbana nas frentes ribeirinhas e a sua consequente maior 

fruição pela população e visitantes. 

Alburrica caracteriza-se por ser um território ribeirinho onde prevalece a estrutura natural, 

influenciada pelos estuários dos rios Tejo e Coina, a sua proximidade com a malha urbana 

torna toda esta área num importante elemento paisagístico, histórico, identitário e emocional 

que se impõe na memória local e reclama uma apropriação salutar por parte dos cidadãos, 

para um maior contacto com elementos naturais, emblemáticos da história desta cidade, os 

valores naturais deste território propiciaram a instalação em séculos passados de 

equipamentos de moagem e o surgimento de uma indústria de moagem nesta zona, 

atividades que ajudaram a construir a identidade do Barreiro, o património moageiro de 

Alburrica com vários moinhos de maré contíguos a moinhos de vento localizados na praia é 

singular. 
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Relativamente ao processo de Revisão do Plano Diretor Municipal do Barreiro (RdPDMB) 

efetuou-se um workshop com o Grupo Alargado, no âmbito da Estratégia e Cenários de 

desenvolvimento territorial (2 sessões de trabalho). Realizou-se também uma reunião 

técnica setorial na CCDR-LVT com a DGPC, IPDJ e CDSS para concertação dos critérios 

de dimensionamento das redes de equipamentos culturais, desportivos e de intervenção 

social; No Relatório de Cartografia municipal de riscos foram introduzidos os conteúdos 

resultantes do acordado na reunião de concertação com a ANPC. 

Efetuou-se a candidatura ao PORLisboa  do Plano de Mobilidade e Transportes 

Intermunicipal no âmbito do Aviso n.º 4 do Regulamento “Mobilidade Territorial – Aviso 4”  

esta candidatura encontra-se aprovada, no entanto o financiamento encontra-se 

condicionado à existência de disponibilidade financeira a apurar em sede de encerramento 

do Programa e pagamento do saldo por parte da Comissão Europeia. 

“Como resultado do Acordo de Parceria e dos Programas Operacionais, os Municípios que 

correspondem a centros urbanos de nível superior ou Autoridades Urbanas, devem 

apresentar um Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – PEDU, desde que, 

pretendam contratualizar, com o respetivo Programa Operacional Regional, as prioridades 

de investimento inscritas no eixo urbano, designadamente: 

a) 4.5 - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de 

territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade 

urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a 

atenuação; 

b) 6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar 

as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo 

zonas de reconversão), a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de 

redução de ruído; 

c) 9.8 - Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das 

comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais. 

 

Neste contexto o Município do Barreiro deu continuidade ao trabalho que já havia iniciado, 

agora de acordo com estes pressupostos mais específicos, sendo que, as candidaturas ao 

PEDU poderão ser apresentadas até às 18:00h do dia 10 de Setembro”. 
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 No passado dia 28 de Junho – Dia da Cidade – procedeu-se à abertura do prolongamento 

do Passeio Augusto Cabrita (2.ª fase). Com a intervenção em questão, procurou-se 

privilegiar a relação da população com a frente de Rio, reservando uma faixa de passeio 

pedonal, com pavimento idêntico ao já existente, e a continuação da pista clicável já 

existente numa extensão de 370 m. Nas três zonas de estadia que foi colocado pavimento 

em deck na cor castanho e bancos “cubo” em betão, com características idênticas aos já 

existentes no atual passeio ribeirinho. Esta 2ª fase da obra de reabilitação, foi competência 

do Município do Barreiro promover a empreitada referente aos pavimentos no coroamento 

da muralha, a APL “irá desenvolver a empreitada referente à via rodoviária e passeio Sul ao 

longo de toda a extensão da muralha em construção (3.ªfase), com base no projeto de 

execução fornecido pelo Município, que inclui iluminação pública, delimitações/dissuasores, 

e pavimentos”.  

Conforme já anteriormente referido, o Município do Barreiro, colocou a concurso de ideias 

internacional a área da Antiga Estação Ferro-Fluvial do Sul e Sueste e espaços contíguos – 

Concurso Europan 13. No seguimento de visitas ao local de projeto, em que técnicos do 

Município acompanharam jovens arquitetos de várias nacionalidades, encontra-se finalizado 

o período para a apresentação de propostas por parte das equipas interessadas, que 

decorreu até ao final do mês de Junho. De acordo com as informações que nos foram 

transmitidas por parte da Associação Europan Portugal, para o local colocado a concurso 

foram apresentadas 25 propostas. Sobre este assunto há ainda a considerar que, apesar da 

complexidade programática e do contexto territorial que caracterizam o local a concurso, o 

número de propostas recebidas não deixa de ser assinável, quando enquadrado no contexto 

global dos diversos sítios que se distribuem por todo o território europeu, no âmbito deste 

concurso de ideias internacional. Nos passados dias 22 e 23 de Julho, na sede da Ordem 

dos Arquitetos, reuniu a Comissão Técnica composta por diversas entidades, nas quais se 

incluíram, representes do Município, com o objetivo preparar os trabalhos do Júri e efetivar a 

análise da conformidade das propostas relativamente ao regulamento do concurso e ao 

programa do sítio em questão. 

Está em fase de conclusão a implementação de novas Virtual Private Network’s para ligação 

de todos os edifícios da CMB, estando neste momento a decorrer as ultimas configurações 

dos PC’s e sua colocação no domínio da CMB. 
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BARREIRO. O MAPA DE NÓS PRÓPRIOS. 

No mundo globalizado de hoje, a diversidade cultural, a proteção do património e da 

memória coletiva são temas prioritários na nossa agenda.  

Como sabemos, o Património Cultural é constituído por tudo o que a comunidade tem criado 

ao longo do tempo e nos identifica em relação aos outros. É aquilo que fica! É a memória de 

todos nós, construída por nós! Os mais velhos e os mais novos. Por isso convocamos 

permanentemente a população para que construa o caminho connosco. Queremos que ela 

intervenha. Que o balize e identifique. Que lhe encontre os pontos de ligação, de progressão 

e de sucesso.  

É para nós importante estabelecer uma estratégia que ajude a preservar a nossa história, 

pois estamos certos que esse é um ponto fulcral para pensar o futuro do Barreiro.  

Vimos aprovada a candidatura do QREN – POR LISBOA _ “Uma memória e um futuro para 

o Barreiro – Reforço e promoção da identidade territorial “ no final de 2014 que culminou as 

suas ações nas Comemorações do Dia da Cidade. 

Este projeto emergiu duma visão integrada e de um conjunto de recursos e estratégias 

municipais nas áreas da memória, do património, da cultura, da educação, da participação, 

da informação, das novas tecnologias e do turismo.  

Integrado num plano que abrange os temas da construção da identidade barreirense, da 

estruturação da memória coletiva e da consolidação de um caminho comum suportado 

numa carga histórica clara e numa proposta de futuro arrojada, emancipadora e sólida.  

Com base nestes pilares desenvolvemos várias ações, nomeadamente: 

 O Workshop Internacional sobre Património Ferroviário que decorreu com a 

presença de especialistas da área. 

 A Exposição “Barreiro, Memória e Futuro”, que revela mais de cinco mil anos de 

história do território do Barreiro e das suas gentes prestou. 

 O Espaço Memória assumiu uma nova identidade, com uma imagem própria que 

marca hoje a diferença dentro deste complexo industrial. Queremos que este espaço 

seja um local de acolhimento para turistas e visitantes, um espaço de conhecimento 

para o público escolar e investigadores, um espaço dedicado ao Barreiro e às suas 

gentes, um espaço multifacetado com uma porta aberta para que todos tenham a 

palavra e intervenção direta. 
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 Os circuitos turísticos, acompanhados de audioguias, aplicação móvel e mupis 

interativos.  

 O portal geo.barreiro em fase final de concretização onde estará integrada 

informação turística, uma perspetiva detalhada do Plano Diretor Municipal do 

Barreiro e dos seus impactos na vida do concelho, dados estatísticos, informação 

relativa a serviços, acessibilidades e mobilidade, restauração e hotelaria, desporto, 

educação, lazer, toponímia, routing, entre outros.  

 O plano estratégico para o turismo.  

 Um site âncora para todas as ações desenvolvidas no âmbito da candidatura com 

forte incidência do património e turismo, mas também na divulgação do FHORAL e 

Sons do Arco Ribeirinho Sul, virado para diferentes públicos, com relevância para o 

público escolar. 

 Um espetáculo de vídeo mapping. Este projeto começou por desafiar os barreirenses 

a enviarem uma selfie sua para integrar no vídeo e foi projetado do Silo junto ao 

Passeio Augusto Cabrita com milhares de pessoas a assistir. Um espetáculo único e 

imperdível que com certeza ficou na memória de todos. 

 Centenas de pessoas assistiram aos espetáculos de música nacional e internacional 

da “Música na Rota da Resistência”, no dia 27 de junho, inserida nas comemorações 

do 31º aniversário do Dia da Cidade e no programa “Barreiro Memória e Futuro” 

promovido pelo Município do Barreiro, com a parceria da Associação Cultural 

OUT.RA. Vários locais emblemáticos do Barreiro ligados à História da resistência 

antifascista serviram de palco. Esta foi uma forma de homenagear nomes e 

associações que marcaram esses espaços emblemáticos, do período pré-

revolucionário no Barreiro e no País (integrados na Rota da Resistência, um dos 

Circuitos Turísticos do Concelho). O primeiro concerto do dia contou com a presença 

dos Gaiteiros de Lisboa nas Oficinas da EMEF, seguindo-se a arruada com os 

Bardoada até à sede do Luso para assistir ao concerto com a Beatriz Nunes. À noite 

a SIRB “Os Penicheiros” abriu as portas para os concertos de Cachupa Psicadélica e 

dos congolenses Jupiter & Okwess International e para encerrar a banda barreirense 

“Pista” subiu ao palco do Largo do Casal.  

 No dia 28 de junho realizou-se  a “Rota da Indústria Bike Tour” e o “Barreiro Bike 

Tour”. Foram mais de 250 ciclistas que se repartiram entre as duas distâncias, tendo 

a iniciativa terminado com um almoço nas instalações da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste. 
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A classificação dos moinhos de Vento de Alburrica e Moinho de Maré Pequeno como 

conjunto de Interesse Municipal constitui para nós um momento bastante importante pelo 

valor histórico-patrimonial, ambiental e cultural que estes elementos significam para o 

concelho e a sua história. O interesse em classificar estes imóveis prende-se com a 

importância da atividade industrial, por eles desenvolvida, durante os séculos XVII e XIX, e 

também pela sua envolvente com uma riqueza ambiental única como é o caso das 

caldeiras. Temos vindo a adquirir de forma progressiva estes imóveis com o objetivo de 

salvaguardar a memória destas estruturas pré-industriais. Atualmente, a CMB possui o 

Moinho de Maré Pequeno e o conjunto dos três Moinhos de Vento de Alburrica e estava 

nessa altura em preparação adquirir o Moinho Grande.  

A Biblioteca do Barreiro tem já um extenso fundo documental sobre a industrialização, o 

trabalho e os movimentos sociais, bem como sobre as suas consequências no concelho do 

Barreiro e no país, sendo este também um dos fatores pelos quais os nossos leitores nos 

procuram e reconhecem. Com base na candidatura Desmaterialização e Modernização de 

um Município a Smart City procurámos apetrecha-la com “inovação tecnológica” e torna-la 

uma referência que vá além da esfera local, dando a conhecer o Barreiro ao mundo através 

da disponibilização tecnológica do seu Fundo Local, da sua terra e das suas gentes ligadas 

ao Trabalho e à Indústria. Este percurso tem também forte ligação à candidatura Uma 

Memória e um Futuro para o Barreiro - Promoção e reforço da identidade territorial, onde o 

trabalho sobre a memória e identidade local vista através das tecnologias de inovação são o 

tronco comum entre ambos. Com o acréscimo de respostas que a candidatura proposta nos 

permite dar aos munícipes, a Biblioteca Municipal, com esta requalificação através da 

regeneração do equipamento tecnológico, vai permitir criar novos serviços nas áreas 

académica e profissional.  

Assumimos que este é mais um passo de um processo interminável que com a participação 

de todos será possível construir um caminho que leve a história do Barreiro cada vez mais 

longe. 

O espaço público do concelho ganhou mais vida durante este período com o projeto 

Espaços Vivos, promovido em parceria com as Freguesias e o Movimento Associativo. Um 

programa de animação ao ar livre que procura dinamizar as praças, jardins, frente ribeirinha 

e Mata da Machada. Centenas de espectadores puderam desfrutar de atividades culturais e 

desportivas como a dança, teatro, música, cinema ao ar livre, feiras, conquistando espaços 

públicos e indo ao encontro da população nos dias quentes de verão. 
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Durante o mês de junho, a programação regular do AMAC Júnior contou com o espetáculo 

de Teatro Físico e Novo Circo do Projeto Secreto com a marca Artemrede, que contou com 

uma centena de espectadores a assistir. Numa aposta de Teatro-Clown recebeu ainda 

Manu Memórias do Invisível e o espetáculo de dança da UTIB da Dançutib totalizando mais 

de trezentos e cinquenta espectadores nos dois eventos. Em julho a Companhia Ângela 

Ribeiro trouxe-nos o espectáculo de Marionetas Bem Me Quer Mal Me Quer que encerrou a 

temporada do AMAC Júnior. 

O Grupo Coral “Os amigos do Barreiro” teve o espetáculo de lançamento do CD “Do campo 

à cidade” e a Escola SDUB “Os Franceses” apresentou-nos o espectáculo de dança  Isana 

& Fundadores com “casa cheia”.  

A formação na área das artes também integrou o leque de atividades culturais do concelho 

com o workshop de Construção de um Flipbook para público jovem e o workshop de 

Origami. 

No culminar do ano letivo mantivemos as ações regulares do serviço educativo e recebemos 

a exposição de Artes Visuais dos Trabalhos realizada pelos alunos do grupo de Artes da 

Escola Secundária dos Casquilhos, contou com 284 visitantes.   

Para o ano letivo que se aproxima apresentámos o Guia do Serviço Educativo às escolas e 

estamos a proceder à apresentação do Espaço Memória a grupo de docentes responsáveis 

pelas Bibliotecas Escolares do concelho, bem como à Coordenação da Rede de Bibliotecas 

Escolares. Realizaram se também visitas com grupos integrados no Campo de Férias do 

Grupo ESSA, a este equipamento. 

 Ainda durante o mês de junho esteve patente a exposição da ilustradora Cristina Salvador 

que contou com 164 visitantes e a exposição de Artes Visuais dos Trabalhos realizados 

pelos alunos da Universidade da Terceira Idade do Barreiro que contou com 400 visitantes. 

 A artista Joana Latka trouxe ao AMAC a exposição de Desenho e Gravura Storyboard que 

contou com 136 visitantes.  

O Ateliê Municipal do Barreiro recebeu o PHOTOBOOK CLUB Barreiro com a apresentação 

“Diálogos”, de Teodorico Teixeira Mendes e Cláudio Ferreira.  

Na área da juventude realizou-se a iniciativa ETC – Encontro de Talentos Criativos. Este 

ano foi concretizado em parceria com a ADAO – Associação Desenvolvimento de Artes e 

Ofícios, no dia 20 de junho. Contou com a animação de vários Djs e com bandas do 

Barreiro, entre as quais, Fast Eddie Nelson, Monkey Cage e UrbanVibzs. Inúmeros artistas 
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plásticos e outros mostraram os seus trabalhos nas várias salas que dão corpo à sede da 

ADAO, antigo quartel dos Bombeiros Sul e Sueste.  

Durante a época de exames e frequências o espaço J recebeu 2740 alunos que usufruíram 

das valência da sala de estudo com horário alargado e foi efetuado o questionário de 

satisfação aos seus utilizadores para aferir as suas opiniões sobre o serviço prestado. Numa 

leitura geral os jovens que responderam ao questionário têm uma média de idade de 19 

anos e consideram o Espaço J um serviço importante e que dá resposta às suas 

necessidades enquanto estudantes. 

A Comissão de Festas do Barreiro recriou uma tradição de há muito tempo. Ainda existem 

barreirenses que o recordam. Era o costume de levantar um “mastro” um mês antes do 

evento ter início, no recinto onde irá ocorrer. Esta cerimónia simbólica decorreu a 7 de julho, 

no Largo em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário. O “mastro”, conhecido por 

“painel”, está intimamente ligado à História do Barreiro, do Rio, das suas embarcações, da 

sua comunidade piscatória e à lenda da chegada da imagem ao Barreiro.  

À semelhança de anos anteriores, está a decorrer o projeto “Dar de Volta” na Biblioteca 

Municipal do Barreiro. Deste modo, o Município convida as famílias com filhos em idade 

escolar, do 1º ao 12º anos de escolaridade, a participar nesta iniciativa solidária. De forma 

gratuita, pode entregar ou receber manuais escolares, para o ano letivo 2015/2016. “Dar de 

Volta” caracteriza-se por ser um projeto coletivo, intermunicipal, que se baseia nos conceitos 

de solidariedade e rentabilização de recursos. A Câmara Municipal do Barreiro pretende, em 

cooperação com as famílias e as escolas, encorajar e proporcionar aos munícipes a 

reutilização dos manuais escolares. Tendo em conta o atual contexto socioeconómico e as 

carências sociais inerentes a muitas famílias do Concelho, com crianças em idade escolar, o 

Município do Barreiro aderiu ao Projeto “Dar de Volta” da Associação dos Municípios da 

Região de Setúbal, concretizado através das bibliotecas municipais dos concelhos 

aderentes. 

Com o encerramento da época desportiva várias foram as iniciativas que marcaram os 

meses de Junho e Julho, nomeadamente: 

A iniciativa Zumba Comigo Espuma vs Paint que decorreu no inicio de junho, que contou 

com cerca de 500 participantes e no dia 11 de Julho, a  “Zumba The White Party”. Esta 

atividade da organização conjunta com o URCD Coina contou com a participação de 100 

pessoas. Parte das receitas destas iniciativas reverteram para ajudar os Dance Coolture a 

representar Portugal nos Mundiais de Hip Hop em San Diego. 



BARREIRO. O MAPA DE NÓS PRÓPRIOS CAPITULO III 

 
 

 14 

O Interescolas de Xadrez 2015 que registou cerca de 200 participantes de 18 escolas do 

Concelho do Barreiro. 

Mais uma edição do Estágio Nacional de Verão da Liga Nacional de Karaté Portugal, no 

Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, o qual contou com a presença de cerca de 500 atletas. 

Nos dias 26, 27 e 28 de junho, realizou-se no Pavilhão da Escola Secundária de Santo 

António da Charneca o 58º Estágio Técnico Distrital e o 8º Estágio Internacional Karaté 

Shotokan, organizado pela Associação Karaté do Distrito de Setúbal, o qual contou com 

cerca de 400 atletas. 

O VI Torneio em Hóquei em Patins “Cidade do Barreiro”, o qual contou com a presença de 

mais de centena e meia de atletas.  

O Estágio de Capoeira do Luso Futebol Clube e Grupo Muzenza, o qual se realizou no 

Pavilhão do Luso Futebol Clube e teve a participação de cerca de 200 atletas. 

No passado dia 21 de junho teve lugar o 1º Audace Fidalbyke, realizado em parceria com a 

FPCUB. Este tipo de organização, que permite a todos os ciclistas irem no seu ritmo e sem 

grandes formalismos atraindo cada vez mais pessoas. Esta primeira edição contou com 

cerca de 100 participantes. 

Na área da ginástica decorreu o XI festival de Ginástica do Barreiro, no Pavilhão Municipal 

Luís de Carvalho, tendo sido apresentados mais de 100 trabalhos. 

No dia 07 de junho organizou-se a 4ª prova do Circuito de natação do Barreiro 2015, 

intitulada “Festival de Natação do GDI”, realizada na Piscina Municipal do Barreiro pelo 

Grupo Desportivo “O Independente”, a qual contou com a participação de 55 atletas da 

Escola Municipal de Natação e Movimento Associativo do Concelho. 

O Clube de Vela do Barreiro organizou no dia 11 de julho o primeiro Troféu Duarte Belo que 

contou com cerca  90 velejadores. 

No dia 10 de Junho terminou o Circuito de Atletismo do Barreiro com a Já habitual prova do 

GDC Estrela Negra. O Evento contou com cerca de 150 atletas. 

A Fase Final nacional de Sub.16 Masculinos realizou-se nos dias 5,6 e 7 Junho no Pavilhão 

Luís de Carvalho com a parceria da Associação de Basquetebol de Setúbal e os clubes do 

concelho. E no dia 10 realizou-se a Festa de encerramento das atividades desportivas da 

Associação de Futebol de Setúbal. 
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As atividades realizadas no Convento da Madre de Deus da Verderena e Biblioteca José 

Esteves e Espaço Entregerações integraram as comemorações do Dia Mundial da Criança 

com a Mostra Bibliográfica “Fábulas, Contos e Histórias da nossa Infância na Biblioteca José 

Esteves e Espaço Entregerações e a exposição do Brinquedo Tradicional. Este acervo do 

colecionador Max Martins foi bastante visitado tendo a visita de Jardins-de-infância 

(Minerva, Mundo do Recreio) e Associação Nós e crianças e adultos integrados no 

Rendimento Social de Inserção. A exposição também se prolongou dado o interesse do 

público, até dia 10 de Agosto de 2015. Na sequência desta exposição procederam-se a 

várias visitas guiadas ao Convento para mostrar às entidades o edifício e realizaram-se 

diferentes conversas entre o colecionador e o público. A exposição também foi visitada por 

alunos da Universidade da Terceira Idade e pelo público em geral. 

O “Guia Documental da Casa Reynolds / Sociedade Nacional de Cortiças” é o título do mais 

recente Caderno elaborado pelo Arquivo Municipal da Câmara Municipal do Barreiro (CMB). 

O 7º número desta publicação foi a 10 de julho, no Espaço Memória – Arquivo Municipal da 

CMB, com a presença de elementos da família Reynolds. 

No âmbito do Programa “Mexe Com a Idade”, verificou-se o acompanhamento das 21 

classes descentralizadas pelas diversas freguesias nas diversas Associações/Coletividades. 

Realizou-se no dia 24 de junho no Parque da Cidade, o Encerramento do Programa de 

Ginástica Sénior “ FestiMexe” que contou com a participação dos seniores que frequentaram 

o programa de ginástica ao longo da época desportiva. Para além da atividade desportiva, 

houve ainda animação musical e almoço ao ar livre. 

Realizaram-se diversas viagens e passeios de índole cultural no âmbito dos 400 km, 

atribuídos às Associações e Instituições da rede solidária de apoio às pessoas idosas. 

Durante o mês de junho teve lugar o programa de encerramento da atividade letiva da UTIB 

que entre outras atividades contemplou a exposição de trabalhos dos alunos do 

Departamento de Artes, Teatro, Festa da Dança, Poesia e um lanche de confraternização 

entre alunos e formadores. 

No âmbito do Grupo Concelhio para as Questões com os Idosos realizou-se, em parceria 

com a PSP e a Escola Secundária de Santo André, a peça de teatro “Burlões à Solta, 

Trabalhos Dobrados”, com uma mensagem didática e elucidativa sobre a prevenção e 

segurança da população sénior. 

No Espaço Cidadania foram efetuados 14 atendimentos assim distribuídos: 6 Legalizações; 

7 Certificados de cidadão da União europeia e 1 Reagrupamentos familiar. 
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Na área de habitação social, as atividades levadas a cabo no período entre o mês de junho 

e julho, prendem-se com o acompanhamento e encaminhamento social das famílias 

alojadas em habitação social, controlo de rendas, bem como atendimento e registo de novos 

pedidos de habitação. 

Procedeu-se ainda à entrega das chaves da habitação n.º 54 a uma família classificada no 

concurso a qual se encontrava a aguardar a requalificação da referida habitação. 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Barreiro no âmbito do desenvolvimento 

das suas competências em matéria de promoção dos direitos e prevenção das situações de 

perigo infantil e juvenil, no que concerne ao funcionamento da Comissão Alargada, realizou 

atividades e reuniões com grupos de trabalho para assuntos específicos, nomeadamente: o 

projeto “A Minha Casa é Uma Grande Rua” – Campo de Férias 2015; realização da ação de 

formação / informação "Discriminação e Violência contra Jovens LGBT", dinamizada pela 

Associação ILGA PORTUGAL - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero, 

participação na reunião da Unidade Funcional de Pedopsiquiatria do Hospital Nossa 

senhora do Rosário e na reunião do Núcleo Local de Inserção. 

Relativamente à atividade processual no período referido e, nos termos da Lei de Proteção 

(Lei 147/99 de 1 de Setembro), foram instaurados 37 Processos de Promoção e Proteção, 

abrangendo assim 37 crianças, cujas problemáticas sinalizadas foram: 

absentismo/abandono escolar, negligência, maus-tratos, abuso sexual, precariedade 

económica, abandono, problemas emocionais, desajustamento comportamental, exposição 

a situações de violência doméstica e prática de factos qualificados na lei penal como crime. 

A faixa etária das crianças/jovens sinalizados e acompanhados situa-se entre os 0 e os 17 

anos de idade. 

No que concerne às situações discutidas e deliberações das 4 Reuniões Ordinárias da 

Comissão Restrita realizadas no período referido, abrangeram 142 crianças. Foram 

efetuadas enumeras com vista à avaliação da situação de perigo, nomeadamente 

notificações; entrevistas; visitas domiciliárias; relatórios sociofamiliares; reuniões com 

técnicos de entidades parceiras, acompanhamento de medidas de colocação institucional, 

entre outras. 

Foram aplicadas medidas de apoio junto dos pais, apoio junto de outros familiares, 

confiança a pessoa idónea e colocação institucional a 40 crianças. Tendo sido efetuadas 13 

comunicações ao Ministério Público ao abrigo dos artigos 68º e 69º da Lei 147/99 de 1 de 

Setembro. Foram arquivados 28 processos de promoção e proteção. 
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Foi feita a adjudicação do fornecimento de refeições em refeitórios das escolas públicas do 

pré-escolar e 1º ciclo mediante Concurso Público à empresa EUREST e está em fase de 

conclusão o concurso público referente à colocação de 22 auxiliares de ação educativa no 

pré-escolar público. 

Estamos já a preparar a Quinzena da Educação “A Escola Somos Todos Nós” e a Receção 

à Comunidade Educativa com o intuito de dar as boas vindas ao novo ano letivo. Na área 

cultural estamos a ultimar a programação do último trimestre, a preparar o Mês da Musica – 

A Cidade e a Música e o Mês da Fotografia. 
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BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS.  

Investimos na salvaguarda do património municipal, por meio das intervenções de 

manutenção e conservação concretizadas nos edifícios e equipamentos municipais. Desta 

forma, também promovemos o bem-estar dos munícipes que visitam os serviços municipais. 

Apostamos no aumento de qualidade do espaço público municipal e na procura de soluções 

que se adaptem aos seus utilizadores. Ao nível dos parques infantis são de referir a 

continuação das intervenções anteriormente iniciadas, a requalificação dos Parques da 

Praceta D. Duarte e Fidalguinhos I, bem como o início da substituição total dos 

equipamentos na Rua das Acácias. Estas intervenções inserem-se num trabalho que a 

autarquia pretende manter, garantindo a qualidade e segurança necessárias ao usufruto 

destes espaços por parte dos mais pequenos. Ainda neste âmbito, foi também colocado um 

equipamento na Escola da Vila Chã. 

No âmbito da rede viária iniciaram-se os trabalhos preparatórios da empreitada de 

repavimentação, com a adjudicação desta, e início em agosto, concretizando o 

melhoramento de 10 arruamentos, num custo na ordem dos 400 000 €. Estas 

pavimentações, quando combinadas com a empreitada de pintura dos arruamentos 

pavimentados na anterior fase do Plano de Pavimentações, resultam numa melhoria 

significativa das condições de circulação e segurança para os automobilistas e peões.  

Assumindo a continuidade do Plano de Remoção de Viaturas em Fim de Vida, a autarquia 

procedeu à notificação e remoção de mais sessenta viaturas neste período. Com estas 

viaturas, como com outras entretanto recolhidas, o Município pôde apoiar a organização do 

III Campeonato Ibérico de Desencarceramento, organizado pela corporação dos Bombeiros 

Voluntários do Sul e Sueste e que teve a presença de várias equipas portuguesas e 

estrangeiras.  

Após a reflexão e planeamento que deram origem ao Plano de Renovação da Frota 

Municipal, e tendo em conta a aprovação do referido plano, os serviços da autarquia 

iniciaram os procedimentos conducentes à aquisição das primeiras viaturas já no ano de 

2015. A renovação da frota municipal, faseada até ao ano de 2019, representa importantes 

vantagens para o município (e seus serviços), quer ao nível financeiro, quer ao nível técnico 

e operacional. Iniciaram neste período a fase de apresentação de propostas para os 

veículos e para a locação financeira para a aquisição. 

Relativamente aos trabalhos no âmbito das garantias dos edifícios, nomeadamente Escola 

J.J. Seixas, Mercado 1º Maio, Piscinas do Barreiro e Lavradio e Auditório Augusto Cabrita 
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prosseguem os trabalhos de acompanhamento e apoio técnico. Está concluída a empreitada 

relativa à construção de aproximadamente 700 nichos no cemitério da Vila Chã.  

Foi assinalado no dia 03 de julho o ato de consignação da empreitada de construção do 

CIRAE – Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, que se localizará na Quinta 

das Rebelas e servirá os municípios do Barreiro e Moita. Este investimento, partilhado pelas 

duas autarquias, é exemplo do esforço conjunto para a melhoria das condições em que os 

animais são recolhidos e tratados, vindo a dispor de instalações completamente novas, 

modernas. 

Iniciou a empreitada de arranjos exteriores da Escola nº2 do Lavradio, garantindo desta 

forma espaços de recreio adequados para docentes e alunos, que  incluirá a implementação 

de um parque infantil com brinquedo e um campo polidesportivo. 

A empreitada referente ao campo das cordoarias, que permitirá inverter a situação em que 

se encontram tais terrenos e devolver àquela zona novas vivências e renovação do 

ambiente urbano, foi lançada no final do mês de maio. O prazo para a apresentação das 

propostas termina em meados de outubro.   

No campo da Habitação Social preparam-se os trabalhos para as intervenções ao nível das 

partes comuns dos lotes 23 (em fase de apresentação de documentos de habilitação pelo 

empreiteiro), 24 e 25 da Quinta da Mina. Para o Bairro Alves Redol, está em análise e 

preparação a próxima fase de intervenção. 

Prosseguiram positivamente os trabalhos de requalificação do Bairro Alfredo da Silva que, 

numa primeira fase, promoveu a substituição e remodelação das infraestruturas de águas e 

saneamento, tendo sido já terminados também os pavimentos pedonais e rodoviários. Para 

concluir esta intervenção, iniciarão os trabalhos de arranjos exteriores e espaços verdes. 

Esta, é mais uma melhoria do ambiente urbano e na requalificação dos espaços públicos, 

promovendo mais qualidade junto das populações.  

O aprofundamento da relação entre a população e os nossos rios tem sido uma aposta da 

autarquia. Continuará a sê-lo. Após a conclusão de uma primeira fase na Rua do Clube 

Naval Barreirense, foi também terminada em julho a requalificação do estacionamento em 

Alburrica, tornando ainda mais agradável aquele espaço colocado ao dispor de todos 

aqueles que visitam as nossas praias. 

Após várias conversações, está cada vez mais perto a instalação da esquadra da PSP nas 

instalações do antigo Café Barreiro. Foi assinado no passado dia 31 de julho o Acordo de 

Cooperação entre o Município e a PSP, bem como o contrato de comodato, tendo estado 

presente na cerimónia a Sra. Ministra da Administração Interna. Desta forma, estão 
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formalizados os processos para permitir que as obras decorram para que a esquadra entre 

em funcionamento até ao final de 2016.  

Assumimos firmemente a defesa do serviço público.  

Um serviço comprometido com os valores e missão públicas.  

Desta forma acompanhamos os desenvolvimentos em torno de questões prementes como o 

processo de reestruturação do setor das águas e o processo de privatização da Empresa 

Geral de Fomento (EGF).  

No que diz respeito à primeira, o município não se fez representar na tomada de posse dos 

órgãos da nova entidade que – criada sem o consentimento e ter em conta a opinião dos 

municípios – gerirá a água e o saneamento em alta na região de Lisboa e Vale do Tejo. Em 

contraponto, o Município fez-se representar, no passado dia 30 de junho, numa iniciativa 

pública de repúdio pelo Decreto-Lei que consubstancia o sistema de Águas de Lisboa e Vale 

do Tejo, promovida pela Área Metropolitana de Lisboa, onde manifestou uma vez mais a sua 

posição contrária a este sistema que se afasta por completo dos modelos de gestão que os 

municípios entendem dever ser adotados. 

Relativamente ao processo de privatização da EGF, o Município acompanhou de perto a 

atuação da Autoridade da Concorrência, nomeadamente o processo de investigação 

aprofundada, tendo solicitado e foi concedida uma reunião com essa Autoridade a fim de 

demonstrar as preocupações sobre este processo e apresentar aquelas que são as 

fundamentações endereçadas em fase de audiência prévia perante o projeto de decisão. 

Mais tarde, tendo o município sido confrontado com o relatório de decisão de Não Oposição, 

por parte da AdC, à operação de concentração, o município do Barreiro diligenciou uma 

ação de recurso à decisão, tendo essa dado entrada no Tribunal da Concorrência no 

passado dia 31 de julho. 

A defesa da natureza pública destes serviços faz-se, também, pela experiência e exemplos 

da capacidade do trabalho concretizado. 

Demos continuidade aos trabalhos alusivos ao Plano de Segurança da Água, estando a 

decorrer um projeto colaborativo com duração de um ano para, até abril de 2016, aprofundar 

as matérias associadas ao Plano.  

No controlo da qualidade da água para consumo humano foram realizadas mais de 670 

análises tendo sido registado apenas 1 incumprimento neste período. A juntar a esta, há 

ainda o facto notório de haver uma evolução muito positiva nas análises às águas das praias 

do Concelho (Alburrica, Barra-a-Barra, Palhais, Mexilhoeiro e Copacabana).  
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Este aspeto é valorizador do imenso trabalho que tem sido desenvolvido em matéria 

ambiental, mais concretamente na qualidade das águas (quer para consumo, quer nos 

investimentos na área da drenagem). Mostra, uma vez mais, que os investimentos até então 

produzidos têm proveitos diretos para os munícipes e para o Barreiro. 

Este é um sinal de confiança no trabalho produzido e de motivação para o muito a fazer, 

sendo de extrema importância a manutenção e remodelação das redes de abastecimento e 

drenagem. Neste período aprofundou-se a preparação de uma intervenção de renovação 

das infraestruturas em Santo António da Charneca, com quase dois quilómetros de rede, a 

iniciar em agosto. 

No âmbito do Plano de Controlo de Perdas de Água, no seguimento de todo o trabalho até 

aqui produzido e experiências trocadas com a iniciativa nacional do LNEC, os serviços 

deram seguimento à análise aos consumos não medidos, nulos e contadores parados, 

estando em preparação uma empreitada com vista à instalação e substituição dos 

contadores nestes casos. 

Assinala-se a continuidade da participação na iniciativa nacional alusiva à Gestão 

Patrimonial de Infraestruturas – iGPI, estando em elaboração nesta 2.ª fase a definição do 

Plano Tático de Gestão Patrimonial de Infraestruturas. Para acompanhamento da iniciativa 

nacional, à semelhança das anteriores, os serviços têm participado presencialmente e on-

line nas reuniões do grupo de trabalho. 

Como resultado dos avanços conseguidos em sede de gestão patrimonial e na atualização 

do cadastro de rede, realizou-se em 15 de julho uma sessão com os trabalhadores do 

Departamento para informação do processo da iGPI e implementação do sistema de ordens 

de trabalho georreferenciadas associadas à portabilidade. 

Acompanharam-se as alterações introduzidas ao projeto das Estações Elevatórias de Águas 

Residuais de Santo António Poente e Bairro da Liberdade, intervenções já referenciadas em 

anteriores informações. Iniciaram-se os estudos conducentes à remodelação das redes na 

Rua José Monteiro Vinhais, como forma de melhorar as condições em que estas operam 

naquela zona. Promoveu-se um acompanhamento próximo perante as obras na Avenida 

das Nacionalizações, nomeadamente os sistemas de abastecimento e drenagem na zona 

das rotundas em construção. 

Na área dos resíduos, limpeza e higiene urbana, considerando a época mais agressiva face 

ao perigo de incêndio, tomou-se como uma das prioridades a limpeza de terrenos 

municipais e o acompanhamento daqueles que não o sendo, carecem de limpeza por parte 
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dos seus proprietários. Também na Mata Nacional da Machada se deu provimento à 

limpeza de caminhos como forma de prevenção de incêndios.  

A par destes, assumiram-se os demais trabalhos, como a recolha de mais de 4700 

toneladas de resíduos, limpeza de espaços e equipamentos municipais (incluindo Mercados 

Municipais). 

Ao nível dos espaços verdes, após a aprovação do Regulamento Municipal do Parque da 

Cidade, este foi publicado em Diário da República em julho, entrando em vigor em agosto. 

Relativamente aos demais espaços verdes, especialmente procurados nos meses de verão 

por se tratar de agradáveis zonas de estadia manteve-se o acompanhamento dos 32 000m2 

de espaços. Efetuou-se a necessária coordenação dos serviços em regime outsorcing (248 

000m2), de forma a garantir a salvaguarda dos interesses do Município na qualidade dos 

espaços e, desta forma, dos munícipes que os visitam.  

A delegação de competências, forte raiz da cooperação institucional entre autarquias na 

defesa das necessidades e anseios das populações, é uma matéria que carece de um 

acompanhamento permanente.  

Mais, carece de análise, reflexão e aprofundamento conjunto entre Câmara Municipal e 

Freguesias.  

É neste espírito que se promoveram várias reuniões com as freguesias para debate geral 

das matérias delegadas e, numa fase posterior, em mais concreto sobre as questões 

relativas à delegação da limpeza de vias e espaços públicos, estando previsto numa 

segunda fase a concretização de reuniões subordinadas ao tema dos Espaços Verdes. 

Complementarmente, acompanharam-se os trabalhos diários e apoiaram-se as freguesias 

perante as suas necessidades. Avaliaram-se os trabalhos desenvolvidos nas matérias 

delegadas.  

Ainda numa raiz de cooperação com as freguesias, e tendo em consideração questões 

colocadas pelos munícipes, promoveram-se reuniões com população para debater temas de 

alguns espaços concretos. São exemplo disso as reuniões promovidas na Praceta Avelar 

Brotero e na Alameda Ary dos Santos. 

No mês de Julho importa destacar a assinatura da consignação da empreitada de 

construção do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, e que assinalou o 

início da obra, localizada junto ao Mercado Abastecedor do Barreiro, na Quinta das Rebelas, 

cujo prazo de execução previsto é de cinco meses. De salientar que o Centro Intermunicipal 

de Recolha de Animais Errantes vai contemplar 33 boxes para cães, três celas de 
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quarentena, um gatil, e um espaço administrativo. O novo equipamento, da responsabilidade 

do município do Barreiro e do Município da Moita, é um importante passo para os dois 

municípios, no que respeita à questão ambiental, proporcionando melhores condições aos 

animais abandonados. 

À semelhança de anos anteriores, no mês de Julho teve inicio o programa de vacinação 

anti-rábica e aplicação de microchip eletrónico em canídeos de munícipes, de acordo com a 

legislação em vigor. De forma descentralizada e passando por todas as freguesias do 

concelho damos corpo a mais um programa de vacinação. 

Nos mercados comemorámos o verão destacamos as frutas da época, realizámos a festa da 

cereja, realizamos os Santos Populares, os aromas dos manjericos e da sardinha assada 

invadiram o mercado. As marchas populares, da União Desportiva e Cultural Banheirense e 

a atuação do grupo Cantigas da Rua, animaram o mercado e quem esteve presente. 

E com a chegada do tempo quente, realizamos a distribuição de fardamento aos 

trabalhadores operacionais, adequando o fardamento á época do ano, de forma a dar as 

melhores condições de trabalho e em especial a quem permanece o período de trabalho no 

exterior. 

Após a aplicação dos vários métodos de seleção, estamos na reta final do concurso para a 

contratação dos 10 assistentes operacionais, a integrar o mapa de trabalhadores do 

município. Nesta fase já assinaram contrato 8 dos 10 assistentes operacionais em regime de 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado 

Inserido nas comemorações do dia da cidade realizámos o tradicional convívio com os 

trabalhadores, com a atribuição das medalhas de antiguidade, no dia 26 de  junho contando 

com mais de 700 trabalhadores. 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO 

Acompanhamento permanente da execução do cronograma financeiro de atividades de 

modo a assegurar o cumprimento da LCPA, nomeadamente a existência de fundos 

disponíveis, assim como, preparação e aprovação do cronograma para 2015. 

Neste período, tal como nos períodos anteriores, o Município do Barreiro, reduziu, 

sucessivamente, o nível de pagamentos em atraso, cumprindo assim a principal permissa 

da LCPA – redução dos pagamentos em atraso. 

Deu-se pagamento de todas as obrigações institucionais do Município e envio dos reportes 

periódicos para a DGAL através da aplicação SIIAL. 

Foi dada continuidade ao desenvolvimento da implementação do sistema de contabilidade 

de custos no Município do Barreiro. 

No período de tempo em análise verificou-se a celebração de 29 contratos escritos relativos 

a fornecimentos/prestações de serviços e empreitadas, no valor global de € 2.087.673,17 

(sendo 10 de empreitadas no valor de € 1.005.251,31). 

No que concerne os seguros, foram abertos, neste período de tempo, 13 novos contratos de 

seguros de responsabilidade civil, 4 de multirriscos, 5 de acidentes pessoais e 4 de 

automóvel. Foram igualmente contratualizados seguros temporários. 

Quanto à faturação destacamos o envio para o setor de contabilidade dos avisos recibos 

referentes ao seguro para os Bombeiros Voluntários do Barreiro no valor € 1.873,88, 

Bombeiros Voluntários Sul e Sueste € 1.736,78, Frota € 16.414,49, Multirriscos € 14.966,35; 

responsabilidade civil € 5.000,00, outros € 2.024,60. 

Relativamente à gestão do património imóvel, informa-se que o Município fez-se representar 

em duas reuniões de condomínio, tendo sido pago neste período o valor de € 580,00 

correspondente a quotizações. 

No património móvel concluiu-se o processo de usucapião referente ao edifício da Rua 

Teresa Borges, faltando apenas a celebração da escritura para que o edifício possa ser 

registado no património municipal. 

Neste período, foram efetuadas requisições ao exterior no montante de € 206.271,85 

acrescido de IVA. Foram abertos 170 processos de execução fiscal com um valor global de 

€ 9.263,70. Concluíram-se 52 processos com uma receita para o Município de € 261.863,70 

(quantia exequenda).  
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Estão a decorrer alguns processos de aquisição de bens e serviços dos quais se destacam: 

 Concurso Público com publicação no JOUE, no valor total base de € 845.500,00 para 

fornecimento de refeições em refeitórios escolares; 

 Prestação de serviços de enquadramento técnico para as piscinas municipais do 

Barreiro com o valor base de € 143.139,00; 

 Aquisição de dez viaturas ligeiras de mercadorias em regime de locação financeira 

com o valor base de € 189.000,00. 

A decorrer a desafetação de um terreno do domínio público para o domínio privado do 

Município para posterior cedência ao CRIVA.  

Em julho de 2015 a receita cobrada cifrava-se em 49,76 % do orçamentado, sendo este 

valor inferior em 5,17 % ao cobrado em igual período do ano anterior. 

Os cabimentos apresentavam um acréscimo de 4,95 % em relação ao mesmo período de 

2014. Os pagamentos registavam um aumento de 2,57 %. 

Tendo em consideração apenas as receitas do ano e com base no quadro n.º 1 em anexo, a 

receita global diminuiu 5,17 % em relação a igual período de 2014. A sua execução foi de € 

21.922.154, ou seja, 49,76 % do orçamentado. 

 

Gráfico n.º 1 – Execução receita global 
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Estrutura das receitas julho de 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 300 000 5 569 484 26,16% 23,15% 49,29%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 500 000 900 741 4,23% 3,74% 60,05%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2 000 000 584 005 2,74% 2,43% 29,20%
DERRAMA 450 000 38 400 0,18% 0,16% 8,53%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 9 195 0,04% 0,04% 9195,15%
IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.INDIRECTOS 3 084 109 637 409 2,99% 2,65% 20,67%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 633 995 2 657 880 12,49% 11,05% 57,36%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 67 500 37 732 0,18% 0,16% 55,90%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 161 090 5 341 224 25,09% 22,20% 58,30%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 876 300 470 415 2,21% 1,96% 53,68%
VENDA DE BENS 3 787 260 2 134 800 10,03% 8,87% 56,37%
VENDA SERVICOS + RENDAS 5 157 125 2 889 792 13,58% 12,01% 56,03%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21 645 15 541 0,07% 0,06% 71,80%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 42 039 224 21 286 618 100,00% 88,48% 50,64%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0 0,00% 0,00% 0,00%

SUB-TOTAL CORRENTES 42 039 224 21 286 618 100,00% 88,48% 50,64%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 12 400 0 0,00% 0,00% 0,00%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 470 291 272 499 9,83% 1,13% 57,94%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 1 214 102 329 991 11,91% 1,37% 27,18%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 2 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 315 000 26 094 0,94% 0,11% 8,28%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2 500 6 951 0,25% 0,03% 278,05%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 2 017 293 635 535 22,94% 2,64% 31,50%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 2 135 378 2 135 378 77,06% 8,88% 100,00%

SUB-TOTAL CAPITAL 4 152 671 2 770 913 100,00% 11,52% 66,73%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 44 056 517 21 922 154 91,12% 49,76%

TOTAL DAS RECEITAS 46 191 895 24 057 532 100,00% 52,08%

(Valores em Euros)
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Gráfico 2 – Evolução da receita 
 

 
 

 

Com uma execução de 50,64 % do orçamento previsto, as receitas correntes apresentavam em julho uma 

redução de 3,49 %, face a igual período de 2014, correspondente, em termos absolutos, a € 769.583. 
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Os impostos diretos, que representam 32,40 % do total do Orçamento, apresentavam uma 

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

face ao período homólogo de 2014, o que equivale a um decréscimo de 18,06%. 

Ao nível do IMI verificava-se um decréscimo de € 54.247, o IMT registava uma redução de € 

1.441.230, a Derrama apresentava um decréscimo de € 37.416 e o IUC uma redução de € 

41.219. 

 
Estrutura dos Impostos Diretos 

 
 

 
 
 
 
 

Gráfico n.º 4 – Execução dos impostos diretos 

 
 
 
 

 
 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Grau de 

Concretização

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 300 000 5 569 484 49,29%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 500 000 900 741 60,05%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2 000 000 584 005 29,20%

DERRAMA 450 000 38 400 8,53%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 9 195 9195,15%

IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00%

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 15 250 200 7 101 825 46,57%

(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 5 – Evolução dos impostos diretos 
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do ano anterior. 
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Gráfico n.º 6 – Execução da receita de capital 
 

 
 
 
 

Gráfico n.º 7 – Execução das componentes da receita de capital 
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Os cabimentos, globalmente considerados, conheceram um acréscimo de 2,05 %. 
 
 
 

Evolução dos Cabimentos 

 
 
 
 
 

Gráfico n.º 8 – Evolução dos cabimentos 
 

 
 

 

Os pagamentos no final de julho de 2014 apresentavam um aumento de 2,57 % face a igual 

período do ano anterior o que, em termos absolutos, equivale a um acréscimo de € 

583.502,54. 
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Transitados
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Correntes 22 519 964 2 711 542 25 231 506 23 461 685 1 996 233 25 457 919 941 721 -715 308 226 413

Capital 6 057 715 4 031 483 10 089 198 8 547 723 2 040 740 10 588 464 2 490 009 -1 990 743 499 266

Total 28 577 679 6 743 025 35 320 704 32 009 409 4 036 973 36 046 382 3 431 730 -2 706 051 725 678
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Gráfico n.º 9 – Evolução da despesa global 
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Estrutura das Despesas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 484 580 8 748 418 48,25% 37,56% 60,40%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 384 647 546 832 3,02% 2,35% 39,49%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 835 041 6 031 908 33,27% 25,90% 47,00%

ENCARGOS FINANCEIROS 404 080 179 625 0,99% 0,77% 44,45%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 057 479 1 981 779 10,93% 8,51% 64,82%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 807 990 644 177 3,55% 2,77% 79,73%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 973 817 18 132 739 100,00% 77,85% 54,99%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 266 175 12 322 0,24% 0,05% 4,63%

INVESTIMENTO OBRAS 6 995 260 1 987 716 38,53% 8,53% 28,42%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 892 550 473 741 9,18% 2,03% 53,08%

OUTROS INVESTIMENTOS 757 793 377 378 7,32% 1,62% 49,80%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 195 960 83 660 1,62% 0,36% 42,69%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 754 580 383 985 7,44% 1,65% 50,89%

AMORTIZAÇÕES 245 760 122 879 2,38% 0,53% 50,00%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3 110 000 1 717 064 33,28% 7,37% 55,21%

SUB-TOTAL CAPITAL 13 218 078 5 158 745 100,00% 22,15% 39,03%

      TOTAL 46 191 895 23 291 485 100,00% 50,42%

DESIGNAÇÃO

2015
(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 10 – Execução da despesa 
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Gráfico n.º 11 – Execução das despesas correntes 
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As despesas de capital, com uma execução de 39,03 %, apresentavam um valor absoluto 
de € 5.158.745. 
 

Gráfico n.º 12 – Execução das despesas de capital 
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Fornecedores imobilizado médio e longo 
prazo

188 935,52 -188 935,52 #DIV/0!

Total 23 276 406,80 20 547 543,49 -2 728 863,31 -13,28%

Descrição

(Valores em Euros)

∆
2014 2015
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Gráfico n.º 13 – Evolução da dívida de médio e longo prazo 

 

 
 
 

Valerá a pena registar que o Município do Barreiro encerrou o mês de julho de 2015 sem 

pagamentos em atraso a fornecedores, tendo por base as premissas estabelecidas na 

LCPA. 
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Durante o primeiro trimestre de 2015, o município do Barreiro estabeleceu compromissos 

plurianuais conforme o quadro seguinte. 

 

 

Com base nos dados disponíveis relativamente ao 2.º trimestre de 2015, podemos afirmar o 

seguinte:  

 A receita global diminuiu em relação a igual período de 2014; 

 Foram transitados todos os compromissos assumidos e não liquidados de 2014 para 

2015; 

 Os cabimentos globais apresentam um acréscimo face ao período homólogo de 

2014; 

 Os pagamentos registam um acréscimo face a 2014; 

 A execução da receita permitiu assegurar os encargos imediatos do Município; 

 Inexistem pagamentos em atraso (conceito LCPA); 

 

Temos vindo a acompanhar, ao longo de várias informações escritas, um conjunto de 

indicadores e de reflexões, suscitadas em alguma medida pelo contexto criado pela 

candidatura PAEL, sobre as quais, uma vez mais e tendo em conta o final do 2.º trimestre de 

Serviços para a actualização, suporte, apoio e 

manutenção das aplicações GISMAT-SIG, do 

u i ípio do arreiro – Ajuste Dire to

PH Informática, 

SA
36 meses

19-fev-2015 a 19-fev-

2018
0 00,00 €

Aquisição de serviços para manutenção do jardim 

da Avenida Bento Gonçalves e jardim do Convento 

da Madredeus da Verderena, no Concelho do 

Barreiro - Ajuste Directo

O Nabo do Brejo, 

Lda.
12 meses

02-mar-2015 a 02-

mar-2016
 ,00 €

Aquisição de serviços de recolha de sações de 1m3 

de capacidade de entulho e ervas - Ajuste Directo Suma, SA 12 meses
20-mar-2015 a 20-

mar-2016
9 0,00 €

Aquisição de serviços de apoio jurídico para o 

Departamento da Gestão da Cidade - Ajuste 

Directo

Bernardo 

Marques
24 meses

20-mar-2015 a 20-

mar-2017
0 000,00 €

Aquisição de serviços para manutenção de 

equipamentos AVAC, caldeiras, quadros eléctricos, 

equipamento de tratamento e circulação de águas 

na Piscina Municipal do Barreiro e Piscina 

Municipal do Lavradio - Ajuste Directo

DPM, Lda. 36 meses
08-abr-2015 a 07-abr-

2018
 0,00 €

Aquisição de serviços para limpeza das instalações 

municipais - Concurso Público sem publicação no 

JOUE

Operandus, Lda 12 meses
06-mai-2015 a 05-mai-

2016
 09 ,00 €

Aquisição de serviços de limpeza e manutenção 

dos espaços verdes da Escavadeira - Ajuste Directo
Persona 12 meses

08-jun-2015 a 07-jun-

2016
 00,00 €

Aquisição de serviços de medicina geral e familiar, 

para a assistência aos trabalhadores da Câmara 

Municipal do Barreiro - Ajuste Directo

Sérgio Silva 

Unipessoal, Lda
36 meses

16-jun-2015 a 15-jun-

2018
 000,00 €

Designação Fornecedor Vigência do contratoDuração do contrato
Valor Total  

sem IVA
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2015, procuraremos debruçar-nos, sabendo, que estes elementos carecerão de alguma 

evolução uma vez que, ainda falta executar 2 trimestres de 2015. 

Sendo este relatório respeitante, no limite, à execução do 2.º trimestre de 2015, os dados 

apresentados referentes à execução do PAEL, não nos permitem, nesta fase, concluir como 

será a evolução dos mesmos ao longo do ano.  

 

Importa referir que nesta data não existem pagamentos em atraso no conceito da LCPA. 

 

Passemos então aos dados concretos: 

 

Evolução do n.º de trabalhadores no ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

794 728 -66,00 -8,31% 

 

Continuamos a verificar uma redução de trabalhadores face ao final de 2014, o que limita o 

trabalho do Município. 

 

 

 

Os valores apresentados, estão dentro das previsões apresentadas. 

Evolução do n.º de horas extraordinárias no ano de 2015 

2014 2015 Var. 

33 124,50 19 110,00 -14 014,50 -42,31% 

 

 

Valor candidatura Valor real

Remunerações certas e permanentes 11 273 838,71 5 556 855,08 -5 716 983,63 -50,71%

Trabalho Extraordinário e Ajudas de Custo 196 463,91 111 255,65 -85 208,26 -43,37%

Prestações Sociais 156 079,09 289 048,17 132 969,08 85,19%

Segurança Social 1 876 051,06 1 358 837,48 -517 213,58 -27,57%

Encargos com Saúde 480 000,00 203 281,30 -276 718,70 -57,65%

Total 13 982 432,77 7 519 277,68 -6 463 155,09 -46,22%

Var.

Evolução da massa salarial no ano de 2015
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O aumento de horas extraordinárias deve-se, exclusivamente, à necessidade de colmatar 

falhas provocadas pela redução excessiva de trabalhadores decorrente de sucessivas 

imposições legais. 

 

Evolução custo de horas extraordinárias e ajudas de custo no ano 
de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

196 463,91 111 255,65 -85 208,26 -43,37% 

 

Apesar do aumento do número de horas realizadas, o valor efetivamente pago com as 

mesmas fica ao nível do estimado. Esta discrepância deve-se, essencialmente, à redução 

do valor da hora extraordinária realizada, sendo amplamente representativa da 

desvalorização a que o trabalho vem sendo sujeito. 

 

Evolução dos valores dos contratos no ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

1 520 000,00 2 048 793,90 528 793,90 34,79% 

 

Este aumento de valor deve-se, essencialmente, ao contrato de empreitada para construção 

do Centro de Recolha de Animais Errantes e de todos os contratos referentes às 

candidaturas aprovadas pelo QREN e que foram concluídas no final de junho de 2015. 

 

Evolução dos valores das rendas no ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

200 000,00 71 319,34 -128 680,66 -64,34% 

 

Evolução dos valores das aquisições no ano de 2015  

Valor candidatura Valor real Var. 

716 777,72 416 291,64 -300 486,08 
-

41,92% 
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Evolução dos custos com iluminação pública 2015 

2014 2015 Var. 

996 164,42 525 775,56 -470 388,86 -47,22% 

 

 

Evolução dos subsídios atribuídos ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

1 098 458,47 490 809,93 -607 648,54 -55,32% 

 

 

Evolução das transferências para as juntas ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

1 275 467,53 612 170,82 -663 296,71 -52,00% 

 

 

Evolução do capital em dívida no ano de 2015  

Valor candidatura Valor real Var. 

16 782 428,07 18 122 665,88 1 340 237,81 7,99% 

 

 

 

 

 

 

 
Evolução das receitas com concessões no ano de 2015 

2014 2015 Var. 

120 175,85 55 074,40 -65 101,45 -54,17% 
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Evolução dos impostos indiretos e taxas no ano de 2015  

Valor candidatura Valor real Var. 

6 803 947,41 2 786 076,00 -4 017 871,41 -59,05% 

 

 

 

 

 

Evolução das cobrança em execução fiscal 2015 

2014 2015 Var. 

681 928,58 317 185,64 -364 742,94 -53,49% 

 

 

Evolução dos impostos diretos no ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

13 116 736,05 6 751 793,00 -6 364 943,05 -48,53% 

 

 

Evolução das receitas provenientes das tarifas de água e resíduos no 
ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

10 090 421,10 4 778 893,58 -5 311 527,52 -52,64% 

 

Continuaremos a acompanhar a evolução destes elementos de modo a que os pressupostos 

da candidatura sejam cumpridos, nomeadamente, a inexistência de pagamentos em atraso 

e a redução do montante global em dívida a fornecedores.  
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SITUAÇÃO FINANCEIRA 31/07/2015 - QUADRO N.º 1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA 

 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
Orçamentado Executado

Peso 
Relativo

Peso na 
Estrutura

Grau de 
Concretização

Valor %

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 300 000 5 569 484 26,16% 23,15% 49,29% 10 164 000 5 623 732 25,50% 23,25% 55,33% -54 247 -0,96%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 500 000 900 741 4,23% 3,74% 60,05% 1 365 175 941 960 4,27% 3,89% 69,00% -41 219 -4,38%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2 000 000 584 005 2,74% 2,43% 29,20% 1 775 500 2 025 234 9,18% 8,37% 114,07% -1 441 230 -71,16%

DERRAMA 450 000 38 400 0,18% 0,16% 8,53% 345 000 75 815 0,34% 0,31% 21,98% -37 416 -49,35%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 9 195 0,04% 0,04% 9195,15% 5 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 9 195 #DIV/0!

IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 #DIV/0!

IMP.INDIRECTOS 3 084 109 637 409 2,99% 2,65% 20,67% 4 221 093 984 318 4,46% 4,07% 23,32% -346 909 -35,24%

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 633 995 2 657 880 12,49% 11,05% 57,36% 4 773 595 2 644 195 11,99% 10,93% 55,39% 13 686 0,52%

RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 67 500 37 732 0,18% 0,16% 55,90% 66 455 47 578 0,22% 0,20% 71,59% -9 846 -20,70%

FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 161 090 5 341 224 25,09% 22,20% 58,30% 8 648 876 5 003 315 22,68% 20,69% 57,85% 337 909 6,75%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 876 300 470 415 2,21% 1,96% 53,68% 1 031 960 349 664 1,59% 1,45% 33,88% 120 751 34,53%

VENDA DE BENS 3 787 260 2 134 800 10,03% 8,87% 56,37% 4 078 270 2 171 850 9,85% 8,98% 53,25% -37 050 -1,71%

VENDA SERVICOS + RENDAS 5 157 125 2 889 792 13,58% 12,01% 56,03% 5 294 580 2 179 741 9,88% 9,01% 41,17% 710 051 32,58%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21 645 15 541 0,07% 0,06% 71,80% 21 000 8 799 0,04% 0,04% 41,90% 6 742 76,62%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 42 039 224 21 286 618 100,00% 88,48% 50,64% 41 791 504 22 056 201 100,00% 91,19% 52,78% -769 583 -3,49%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0! 0

SUB-TOTAL CORRENTES 42 039 224 21 286 618 100,00% 88,48% 50,64% 41 791 504 22 056 201 100,00% 91,19% 52,78% -769 583 -3,49%

RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 12 400 0 0,00% 0,00% 0,00% 2 000 3 000 0,14% 0,01% 150,00% -3 000 -100,00%

FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 470 291 272 499 9,83% 1,13% 57,94% 517 795 302 043 14,18% 1,25% 58,33% -29 544 -9,78%

FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 1 214 102 329 991 11,91% 1,37% 27,18% 2 674 655 583 360 27,39% 2,41% 21,81% -253 368 -43,43%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0 0,00%

PASSIVOS FINANCEIROS 2 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 165 730 163 732 7,69% 0,68% -163 732 100,00%

OUTRAS RECEITAS CAPITAL 315 000 26 094 0,94% 0,11% 8,28% 340 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 26 094 0,00%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2 500 6 951 0,25% 0,03% 278,05% 2 500 8 106 0,38% 0,03% 324,24% -1 155 -14,25%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 2 017 293 635 535 22,94% 2,64% 31,50% 3 703 680 1 060 241 49,77% 4,38% 28,63% -424 705 -40,06%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 2 135 378 2 135 378 77,06% 8,88% 100,00% 1 069 916 1 069 916 50,23% 4,42% 100,00% 1 065 462 99,58%

SUB-TOTAL CAPITAL 4 152 671 2 770 913 100,00% 11,52% 66,73% 4 773 596 2 130 157 100,00% 8,81% 44,62% 640 757 30,08%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 44 056 517 21 922 154 91,12% 49,76% 45 495 184 23 116 442 95,58% 50,81% -1 194 289 -5,17%

TOTAL DAS RECEITAS 46 191 895 24 057 532 100,00% 52,08% 46 565 100 24 186 358 100,00% 51,94% -128 827 -0,53%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO
2015 2014 ∆ 2015-2014
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QUADRO N.º 2 – EVOLUÇÃO DOS CABIMENTOS 

 

 

 

Encargos 
Transitados

Ano Total
Encargos 

Transitados
Ano Total Ano Total Ano Total

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 484 580 56 684 8 938 260 8 994 944 35,33% 24,95% 62,10% 14 716 250 106 811 9 176 275 9 283 086 36,79% 26,28% 63,08% -238 015,36 -288 141,70 -2,59% -3,10%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 384 647 264 602 694 323 958 924 3,77% 2,66% 69,25% 1 245 846 269 923 616 576 886 499 3,51% 2,51% 71,16% 77 746,39 72 425,26 12,61% 8,17%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 835 041 1 615 865 10 238 837 11 854 702 46,57% 32,89% 92,36% 14 056 248 2 287 192 8 969 729 11 256 921 44,61% 31,87% 80,08% 1 269 108,19 597 781,54 14,15% 5,31%

ENCARGOS FINANCEIROS 404 080 12 370 208 786 221 156 0,87% 0,61% 54,73% 570 090 365 578 365 578 1,45% 1,04% 64,13% -156 792,21 -144 422,26 -42,89% -39,51%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 057 479 1 707 2 766 575 2 768 282 10,87% 7,68% 90,54% 3 383 105 2 325 2 774 452 2 776 777 11,01% 7,86% 82,08% -7 877,13 -8 495,78 -0,28% -0,31%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 807 990 45 006 614 905 659 911 2,59% 1,83% 81,67% 676 715 45 291 617 354 662 645 2,63% 1,88% 97,92% -2 448,77 -2 734,21 -0,40% -0,41%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 973 817 1 996 233 23 461 685 25 457 919 100,00% 70,63% 77,21% 34 648 254 2 711 542 22 519 964 25 231 506 100,00% 71,44% 72,82% 941 721,11 226 412,85 4,18% 0,90%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 266 175 11 317 189 689 201 006 1,90% 0,56% 75,52% 36 855 51 659 -15 759 35 900 0,36% 0,10% 97,41% 205 447,87 165 106,20 -1303,69% 459,91%

INVESTIMENTO OBRAS 6 995 260 1 759 700 2 900 826 4 660 526 44,02% 12,93% 66,62% 6 744 086 3 661 925 1 713 431 5 375 357 53,28% 15,22% 79,70% 1 187 394,88 -714 830,13 69,30% -13,30%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 892 550 98 242 709 457 807 699 7,63% 2,24% 90,49% 373 255 70 638 151 785 222 423 2,20% 0,63% 59,59% 557 672,47 585 276,17 367,41% 263,14%

OUTROS INVESTIMENTOS 757 793 171 435 483 609 655 044 6,19% 1,82% 86,44% 628 115 247 261 122 712 369 974 3,67% 1,05% 58,90% 360 896,76 285 070,29 294,10% 77,05%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 195 960 46 170 664 170 711 1,61% 0,47% 87,12% 205 560 189 130 189 130 1,87% 0,54% 92,01% -18 465,68 -18 419,37 -9,76% -9,74%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 754 580 740 177 740 177 6,99% 2,05% 98,09% 706 970 674 420 674 420 6,68% 1,91% 95,40% 65 756,62 65 756,62 9,75% 9,75%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 245 759 245 759 2,32% 0,68% 100,00% 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 245 759,00 245 759,00 100,00% 100,00%

AMORTIZAÇÕES 3 110 000 3 107 542 3 107 542 29,35% 8,62% 99,92% 3 222 005 3 221 995 3 221 995 31,94% 9,12% 100,00% -114 453,19 -114 453,19 -3,55% -3,55%

SUB-TOTAL CAPITAL 13 218 078 2 040 740 8 547 723 10 588 464 100,00% 29,37% 80,11% 11 916 846 4 031 483 6 057 715 10 089 198 100,00% 28,56% 84,66% 2 490 008,73 499 265,59 41,10% 4,95%

TOTAL 46 191 895 4 036 973 32 009 409 36 046 382 100,00% 78,04% 46 565 100 6 743 025 28 577 679 35 320 704 100,00% 75,85% 3 431 729,84 725 678,44 12,01% 2,05%

(Valores em Euros)

Executado Executado

Orçamentado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
DESIGNAÇÃO

Orçamentado

Valor %
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

2015 2014 ∆ 2015-2014
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QUADRO N.º 3 – EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
Orçamentado Executado Peso Relativo

Peso na 
Estrutura

Grau de 
Concretização

Valor %

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 484 580 8 748 418 48,25% 37,56% 60,40% 14 716 250 8 875 475 47,81% 39,09% 60,31% -127 056,92 -1,43%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 384 647 546 832 3,02% 2,35% 39,49% 1 245 846 585 380 3,15% 2,58% 46,99% -38 547,84 -6,59%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 835 041 6 031 908 33,27% 25,90% 47,00% 14 056 248 6 073 423 32,72% 26,75% 43,21% -41 515,44 -0,68%

ENCARGOS FINANCEIROS 404 080 179 625 0,99% 0,77% 44,45% 570 090 321 368 1,73% 1,42% 56,37% -141 743,39 -44,11%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 057 479 1 981 779 10,93% 8,51% 64,82% 3 383 105 2 091 499 11,27% 9,21% 61,82% -109 719,49 -5,25%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 807 990 644 177 3,55% 2,77% 79,73% 676 715 616 918 3,32% 2,72% 91,16% 27 259,06 4,42%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 973 817 18 132 739 100,00% 77,85% 54,99% 34 648 254 18 564 063 100,00% 81,75% 53,58% -431 324,02 -2,32%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 266 175 12 322 0,24% 0,05% 4,63% 36 855 10 648 0,26% 0,05% 28,89% 1 673,87 15,72%

INVESTIMENTO OBRAS 6 995 260 1 987 716 38,53% 8,53% 28,42% 6 744 086 1 769 342 42,70% 7,79% 26,24% 218 374,32 12,34%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 892 550 473 741 9,18% 2,03% 53,08% 373 255 122 917 2,97% 0,54% 32,93% 350 824,35 285,42%

OUTROS INVESTIMENTOS 757 793 377 378 7,32% 1,62% 49,80% 628 115 107 961 2,61% 0,48% 17,19% 269 416,65 249,55%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 195 960 83 660 1,62% 0,36% 42,69% 205 560 129 632 3,13% 0,57% 63,06% -45 972,29 -35,46%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 754 580 383 985 7,44% 1,65% 50,89% 706 970 332 337 8,02% 1,46% 47,01% 51 648,35 15,54%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 122 879 2,38% 0,53% 50,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 122 879,00 100,00%

AMORTIZAÇÕES 3 110 000 1 717 064 33,28% 7,37% 55,21% 3 222 005 1 671 082 40,33% 7,36% 51,86% 45 982,31 2,75%

SUB-TOTAL CAPITAL 13 218 078 5 158 745 100,00% 22,15% 39,03% 11 916 846 4 143 919 100,00% 18,25% 34,77% 1 014 826,56 24,49%

      TOTAL 46 191 895 23 291 485 100,00% 50,42% 46 565 100 22 707 982 100,00% 48,77% 583 502,54 2,57%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO

2015 2014 ∆ 2015-2014
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Candidatura   Breve Descrição Sumária valor elegivel 
% Comp. 

PORL 
Estado 

Parcerias 
para a 

Regeneração 
Urbana 

Bairros 
Críticos 

Requalificação Urbana da 
Quinta da Mina e Cidade 
Sol 

2.068.317 €   59.30% Aprovada 

Realização e execução do 
projecto de Marketing 
Comercial 

2.625 €  65.00% Aprovada 

Assessoria técnica externa 
à implementação e 
avaliação do Programa de 
acção 

75.000 €  65.00% Aprovada 

Divulgação do Programa de 
Parcerias para a 
Regeneração Urbana 

17.950 €  65.00% Aprovada 

Geração de energia 
alternativa para os edifícios 
a intervir e certificação 
energética 

14.975 €   65.00% Aprovada 

Execução dos Arranjos 
Exteriores da Escola EB1 de 
Santo António da Charneca 

 174.062 €  65.00% Aprovada 

Conservação do edifício de 
apoio ao movimento 
associativo dos moradores 

33.500 €  65.00% Aprovada 

Conservação do exterior do 
Pavilhão Municipal Luis de 
Carvalho 

131.131 €  65.00% Aprovada 

“Barreiro Vivo”  6.996.860 €  50.00% Não Aprovado 
Renovação do Edifício 
Municipal sito na Rua 10 545.000 €  50.00% Não Aprovado 

Conservação do Gabinete 
de Atendimento e Apoio à 
Comunidade 

24.500 €  50.00% Não Aprovado 

Zonas 
Ribeirinhas 
e Marítimas 

Qualificação - Bento 
Gonçalves, Barreiro Antigo 1.373.973 €   72.00% Aprovada 

Qualificação - Alburrica   2.269.555 €  72.00% Aprovada 
Ampliação atividade 
económica 120.000 €  25.00% Não Aprovado 

Eficiência energética 20.000 €  50.00% Não Aprovado 
Recuperação edifícios 
municipais 689.725 €  50.00% Não Aprovado 

Mobiliário urbano 232.524 €  50.00% Não Aprovado 

Iluminação Pública 1.107.200 €  50.00% Não Aprovado 
Qualificação - Frente rio/ 
Bento Gonçalves 720.974 €  50.00% Não Aprovado 

Controlo e disseminação da 
intervenção   30.000 €  65.00% Não Aprovado 

    
Reabilitação da Protecção 
Marginal do Passeio 
Augusto Cabrita, no Barreiro 

 759.544 €  65.00% Aprovada 

    REPARA - Limpeza do coletor 
da Avª Bento Gonçalves  84.700,00 €  65.00% Aprovada 
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Reabilitação Urbana 

Reabilitação da Piscina 
Municipal do Barreiro 170.955,00 €  65.00% Aprovada 

Requalificação do Bairro 
Alves Redol 139.766,92 €  65.00% Não Aprovado 

Requalificação do Bairro 
Alfredo da Silva   96.519,06 €  65.00% Aprovada 

Requalificação/Ampliação 
do Cemitério Vila Chã   1.354.374 €  65.00% Não Aprovado 

Prolongamento do Passeio 
Augusto Cabrita 149.202,83 €  65.00% Aprovada 

Recuperação dos Moinhos 
de Alburrica 79.410,05 € 65.00% Aprovada 

Alburrica - Pavimentação de 
Parque de Estacionamento 
e Caminhos Pedonais 

59.484,42 € 65.00% Aprovada 

Parque Juvenil dos 
Pardalitos 158.600,88 € 65.00% Aprovada 

Reabilitação do Café 
Barreiro 98.922,68 € 65.00% Aprovada 

Recuperação do Parque 
Infantil Professora Maria 
Machado 

74.003,02 € 65.00% Aprovada 

Requalificação do Bairro 
das Palmeiras 178.922,33 € 65.00% Aprovada 

Revitalização do Centro do 
Barreiro 290.313,85 € 65.00% Aprovada 

Requalificação/Ampliação 
do Cemitério Vila Chã 1.354.373,6€  65.00% Aprovada 

Requalificação da 
envolvente ao Mercado e 
Piscina do Lavradio 

183.689,64 € 65.00% Aprovada 

Reabilitação da Rede Viária 
do Barreiro 769.564,07 € 65.00% Aprovada 

Valorização Largo Soeiro 
Gomes 100.465,14 € 65.00% Aprovada 

Largo Alexandre Herculano 26.419,40 € 65.00% Aprovada 
Monumento Escultórico 
Fuzileiros Navais 36.750,00 € 65.00% Aprovada 

Requalificação do parque 
Infantil da Cidade Sol 22.664,02 € 65.00% Aprovada 

    Requalificação do Bairro 
Alfredo da Silva - 2ª Fase 59.998,00 € 65.00% Não Aprovado 

Req. da Rede Escolar 1º 
Ciclo Edu. Pré-Escolar 

Antiga Escola Mendonça 
Furtado - Centro Escolar    1.460.751 €  65.00% Aprovada 

EB1/JI da Penalva       629.917 €  65.00% Aprovada 

EB1 nº3 do Barreiro    2.051.566 €  50.00% Não Aprovado 

EB n.º3 do Barreiro 1.813.900 €  65.00% Não Aprovado 

Mobilidade Territorial  

Requalificação Urbana da 
Rua Calouste Gulbenkian       544.500 €  50.00% Não Aprovado 

Constituição do Corredor 
Ciclável Poente da Zona 
Urbana do Barreiro 

      440.000 €  50.00% Não Aprovado 
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Melhoria da Acessibilidade 
Urbana na Zona Antiga do 
Barreiro       600.000 €  

50.00% Não Aprovado 

Energia  

Implementação de 
equipamentos para melhoria 
da eficiência energética da 
iluminação pública e 
semaforização no Barreiro 

      153.181 €  50.00% Aprovada 

Promoção e capacitação 
institucional  

Uma Memória e um Futuro 
para o Barreiro - Reforço e 
Promoção da Identidade 
Territorial 

 438,293.57€  40.00% Aprovada 

Estratégia de Promoção 
Nacional e Internacional do 
Arco Ribeirinho Sul 

 98,701.72€  40.00% Aprovada 

Uma Biblioteca para o 
Mundo – animação e 
mobilização comunitária 
num contexto de 
capacitação tecnológica 

 119,563.41 €  40.00% Não Aprovado 

Portal Executivo - 
Capacitação e 
Desmaterialização de 
Processos de Tomada de 
Decisão Hierárquica 

      136.675 €  40.00% Não Aprovado 

Barreiro - Desmaterialização 
e Modernização de um 
Município a Smart City 

695.572,36 € 40.00% Aprovada 
    

Transportes Coletivos do 
Barreiro 

SMART Barreiro       176.780 €  40,00% Aprovado 

PRO MOVE         54.350 €  40,00% Não Aprovado 

TCB 3.0 171,692.32 € 40,00% Aprovado 

TCB, estratégia a 20 anos 53,000.00 € 65.00% Em Análise 
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Processo n.º 603/05.7BEALM do TAF de Almada 

Ação movida pela SEGUM – Soc. de Construções, S.A. contra a CMB.  

Impugnação de cobrança de taxas. 

Aguarda sentença. 

 

Processo n.º 3002/07.2BELSB da 4ª Unid. Orgânica do Trib. Adm. Circ. Lisboa 

Ação proposta pela AMEC – Associação de Música Educação e Cultura contra a CMB com 
base em protocolo que assinou com o Município. 

Sentença proferida em 13/02/2009; Incompetência do T. Adm. Círculo de Lisboa. Remessa 
dos autos para o TAF de Almada. 

Julgamento marcado para 08/06/2011. 

Foram juntos novos documentos na sequência da decisão proferida em audiência de 
julgamento. 

Foi proferida sentença, na qual o Município foi condenado a pagar à A. 90.409,48€ (noventa 
mil, quatrocentos e nove euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido de juros. 

Foi apresentado recurso em Dezembro de 2012 e foi distribuído no TCA Sul em 14-01-2013. 

Aguarda Acórdão. 

 

Processo n.º 788/08.0BEALM do TAF de Almada 

A. : Arkhétypos – Atelier de Arquitectura, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Ação de responsabilidade civil extracontratual por anulação de concurso de ideias. Ação 
contestada pela CMB. 

Resposta à matéria de facto constante da base instrutória em 16.11.2009. 

Sentença favorável ao Município.  

A autora recorreu e já foram produzidas alegações no TCA. 

 

Processo n.º 1030/08.0BEALM do TAF de Almada 

Ação movida por Vitor Correia Duarte e Manuel Crespo na qual é pedida indemnização ao 
Município por ocupação de terreno. 

Contestada em 07/09/2009. 

Sentença proferida em 03/05/2010 favorável ao Município a julgar procedente a excepção 
da incompetência do Tribunal. 

Os Autores intentaram nova ação (processo n.º 2125/10.5TBBRR no Tribunal Cível). Foi 
contestada e foi elaborada sentença a dar razão aos Autores no pedido indemnizatório.  

Foi interposto recurso que ainda está no Tribunal da Relação. 
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Processo n.º 797/09.2BEALM do TAF de Almada 

Ação movida pelo Mº. Público pedindo a declaração de ilegalidade da tarifa do Regulamento 
Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Pluviais. 

Oposição enviada em 11.09.2009. Foi recebida resposta do Mº.Pº. 

Aguarda decisão  

 

Processo n.º 915/09.0BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do Regulamento Municipal de 
Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.12.2009.  

Aguarda sentença. 

 

Processo n.º 1041/09.8BEALM do TAF de Almada 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do mesmo Regulamento 
em matéria de liquidação de nova taxa.  

Contestação em 11.12.2009.  

Produzidas alegações em 5/12/2011. 

O processo voltou à fase de contestação em Julho de 2014 

Contra-alegações apresentadas em Setembro de 2014 

 

Processo n.º 1014/08.8BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de Autedor – Publicidade Exterior, Lda. contra aplicação do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.05.2009. 
Alegações de direito em 28.12.2009. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 
em Julho de 2014. 

 

Processo n.º 303/07.0BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de posse administrativa de imóvel em 28/12/2006. 

Junção de procuração no processo em 05.04.2010.  

Sentença de 03/01/2011 desfavorável ao Município.  

Foi interposto recurso em 01/02/2011. 

Incidente de Habilitação de Herdeiros de uma das A.A. em 14 de Janeiro de 2010. 

Distribuído no TCA Sul em 21-03-2011.Proferido acórdão em 13 de Setembro de 2014 – o 
processo vai baixar ao TAF para nova decisão. 
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Processo n.º 658/07.0TBBRR do 2º. Juízo do Tribunal Judicial do Barreiro 

Ação cível com pedido de indemnização movida por Raquel Maria Lino de Oliveira contra 
vários R.R., incluindo o Município do Barreiro. 

A ação de indemnização, com fundamento na morte de um menor por queda numa cisterna 
não vedada, não foi contestada pelo Município. Ulteriores desenvolvimentos foram decididos 
por despacho, designadamente os decorrentes do falecimento de alguns réus.  

Foram indicadas testemunhas nos autos e prova documental, em como a rede em causa é 
privada, em Outubro de 2013. 

Sentença proferida em 26 de Maio de 2015, favorável ao Município  

 

Processo n.º 272/10.2BESNT – 3ª. Unid. Org. do TAF de Sintra 

Ação Administrativa Especial interposta pelo Município de Cascais contra a CDPOR de 
Lisboa em que o Município do Barreiro é contra-interessado. 

Contestação elaborada em 14 de Abril de 2010. 

Proferido despacho saneador em 08 de Setembro de 2014 

Aguarda decisão. 

 

Processo n.º 725/10.2 da U.O. 2 do TAF de Almada 

Impugnante: Galp – Comercialização Portugal S.A. 

Impugnada: Fazenda Pública 

Exequente(?) – Município do Barreiro 

Foi contestada a impugnação. Aguarda-se despacho que decida as exceções invocadas. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 
em Julho de 2014. 

 

Processo n.º 2125/10.5TBBRR – Trib. Fam. Men. e Comarca do Barreiro - 3º. Juízo 
Cível 

A.: Vitor Duarte e Outros 

R. : Município do Barreiro 

Foram apresentadas alegações no recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça, 
em 28 de Maio de 2012. 

Recurso apresentado pelo A. 

O Município contra-alegou em Novembro de 2014. 
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Processo n.º 152/12.7BEALM do TAF de Almada 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 
interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 
já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

Processo n.º 504/12.2BEALM do TAF de Almada 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 
13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

Processo n.º 1119/12.0BEALM do TAF de Almada 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de Discussão e Julgamento agendada para 2 e 4 de Março 

 

Processo n.º 1105/09.8BEALM do TAF de Almada – 2ª Unid. Org. 

Ação de impugnação movida pela Cipol, S.A., deduzindo pedido contra a liquidação de 
taxas devidas pela instalação de bombas combustíveis liquidas e gasosas em propriedade 
privada com abastecimento na via pública e no interior de propriedade. 

Ação contestada.  

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso.  
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Processo n.º 1325/09.5BEALM do TAF de Almada 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra a liquidação de nova taxa ao abrigo 
do mesmo Regulamento. Contestação em 12.01.2009. 

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso e foram apresentadas as correspondentes alegações em Julho de 
2014. 

 

Processo n.º 1642/14.2TBRR do Trib. de Fam., Men. e de Comarca do Barreiro 

A. Forte & Pinheiro 

R. Município do Barreiro 

Ação declarativa relativamente ao licenciamento de uma alteração ao edifício sito na Rua 
Nuno Tristão, N.º 22-B, Alto do Seixalinho, Barreiro 

Contestada em 19 de Setembro de 2014 

 

Processo n.º 152/12.7BEALM do TAF de Almada 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 
interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 
já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

Processo n.º 504/12.2BEALM do TAF de Almada 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 
13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

Processo n.º 1119/12.0BEALM do TAF de Almada 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 
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Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de discussão e julgamento agendada para dia 02 e 04 de Março de 2015. 

A ação foi suspensa em sede de discussão e julgamento, com vista ao acordo entre a A. e 
os coproprietários do prédio, objeto da ação. 

 

Processo n.º 1012/14.2BEALM do TAF de Almada 

A: Petrogal – Petróleos de Portugal  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade e de ocupação de via pública do ano de 2014 

Apresentada contestação. 

 

Processo n.º 1019/14.0BEALM do TAF de Almada 

A: Repsol  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade do ano de 2014 

Apresentada contestação. 

 

Processo n.º 1221/14.4BEALM do TAF de Almada 

A: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo  

R.: Município do Barreiro 

Ação administrativa comum “edifício fénix “ 

Em fase de contestação. 

Processo n.º 1221/14.4BEALM-A do TAF de Almada 

A: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo  

R.: Município do Barreiro 

Providência cautelar, com vista a obstar à certificação da propriedade horizontal do “edifício 
fénix “ 

Providência cautelar indeferida por despacho proferido em 18 de Junho de 2015  

 

Processo nº 934/08.4BEALM -SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, 
S.A. 

Impugnação de Taxas (2008) 
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Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Apresentada contestação. 

 

Processo nº 1021/08.0BEALM -ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Apresentadas alegações. 

 

Processo nº 659/9.3BEALM - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Foi apresentada contestação. Emitido parecer do Ministério Público. 

10.01.12 – Enviado e-mail, com nota discriminativa e justificativa de custas de parte,  

18.01.12 - Enviada sentença ao Dr. Ricardo Medeiros  

24.01.12 – Enviadas guias de pagamento das custas devidas à Dr.ª Beatriz Peres 

20.05.15 – Recebemos sentença, que nos foi enviada pela Drª Carla Filipe. O Tribunal por 
lapso notificou diretamente o Município. 

22.05.15 – Reenviámos sentença para Drª Carla Filipe, com indicação para o pagamento no 
valor de €1.148,62, ser cumprido estritamente nos 30 dias indicado pelo Tribunal. 

09.06.15 – Recebemos nota discriminativa das custas de parte da NOS Comunicações, 
S.A.. 

15.06.15 – Enviámos para Drª Carla Filipe, para proceder ao pagamento. 

 

Processo nº 724/09.7BEALM - SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, 
S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

16.12.09 - Foi apresentada contestação. 

25.09.13 – Recebemos notificação para nos pronunciarmos sobre requerimento da parte 
contrária e juntar processo administrativo. 

03.10.13 – Foi entregue requerimento no TAF Almada – Unidade Orgânica 2. Protestando 
juntar processo administrativo (6 Vols.) caso se entenda por necessário. 
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Processo nº 962/09.2BEALM -SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, 
S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

05.01.10 - Foi apresentada contestação. 

29.10.10 – Setgás apresentou alegações. 

02.11.10 – Junção aos autos do processo administrativo. 

22.04.15 – Recebemos sentença, com decisão favorável ao Município do Barreiro. 

 

Processo nº 656/09.9BEALM -ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Foi apresentada contestação. Emitido parecer do Ministério Público. 

18.11.11 – Interpusemos recurso 

14.01.12 – Apresentámos alegações 

24.01.12 – Apresentámos requerimento, sobre admissão do recurso, uma vez que foi 
recebido como apelação. 

02.02.12 – Elaboração de requerimento 

30.03.12 – Recebemos sentença 

30.05.12 – Recebemos despacho sobre decisão de manter decisão 

19.06.12 – Recebemos nota discriminativa e justificativa 

23.07.12 – Recebemos notificação de conta e guias de custas devidas pela C.M.B. 

03.06.15 – Recebemos nota discriminativa e custas de parte. 

05.06.15 – Recebemos sentença. C.M.B. Já tinha recebido, por lapso do Tribunal que 
notificou directamente. 

 

Processo nº 1212/09.7BEALM - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

Foi apresentada contestação. 

26.11.12 – Recebemos parecer do Ministério Público 

12.03.13 – Recebemos requerimento da Zon Tv Cabo Portuguesa, S.A. 

23.04.15 – Recebemos sentença, que foi desfavorável ao Município do Barreiro. 

13.05.15 – Recebemos pedido de custas de parte da Zon/Tv Portugal, S.A. 
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13.05.15 – Enviámos nota discriminativa das custas de parte p/Drª Carla Filipe 

 

Processo nº 655/09.0BEALM - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada  

Foi apresentada contestação. 

 

Processo nº 761/11.1BEALM - CARLOS HUGO PEREZ DIMAS GIL  

MARIA DEL OLVIDO PEREZ Y BAÑUELOS GIL 

VICTOR MANUEL PEREZ DIMAS GIL 

Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

06.12.11 – Apresentámos contestação 

17.05.13 – Recebemos sentença. 

07.06.13 -  Enviámos requerimento c/comprovativo de pagamento de taxa de justiça 

18.07.13 – Recebemos notificação com data de audiência preliminar. 

16.09.13 – Tribunal informou que a audiência prévia ficou sem efeito. Aguardar nova 
notificação com designação de data. 

26.03.14 – Enviado requerimento probatório p/Tribunal, através do SITAF 

21.10.14 – Recebemos notificação para a realização de audiência prévia  

16.04.15 – Foi-nos remetida contestação da Axa Portugal – Companhia de Seguros, S.A. 

 

Processo nº  783/10.0BEALM - APN – Publicidade, Lda   

Impugnação 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

27.06.12 – Recebemos requerimento da C.M.B. a revogar mandato conferido ao Dr. Manuel 
Fernando Salazar e Procuração nº 06/2012 

 

Processo nº442/10.3BEALM   - Transportes Sul do Tejo, S.A.  

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

22.11.12 – Recebemos requerimento com documentos dos TSB – Transportes Sul do Tejo, 
S.A. 

03.12.12 – Enviámos resposta p/TAF Almada. 
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20.01.14 – Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 
e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

03.10.14 – Recebemos requerimento da parte contrária onde manifesta ao Tribunal que as 
partes não chegaram a acordo 

07.10.14 – Enviámos requerimento a subscrever os termos do requerimento da parte 
contrária. 

23.10.14 – Enviámos requerimento onde consta que deve ser indeferida a intervenção 
requerida pelos TST. 

 

Processo nº1013/12.5BEALM - João Alberto Ramos Nunes  

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

07.12.12 – Recebemos P.I.. com prazo de 30 dias para contestar 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

06.01.14 – Recebemos alegações da parte contrária, via fax. 

29.01.14 – Apresentámos alegações. 

 

Processo nº1062/12.3BEALM - Liberty Seguros, S.A. 

Acção Administrativa Comum – Forma Sumária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

18.12.12 – Recebemos P.I. com prazo de 20 dias para apresentar contestação 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada. 

07.11.13 – Enviado p/Tribunal requerimento probatório e certidão 

 

Processo nº1075/12.5BEALM - Henrique Pereira dos Santos  

Acção Administrativa Especial de pretensão Conexa com Actos Administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

18.12.12 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

22.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

07.03.13 – Envio do processo administrativo p/TAF Almada (constituído por Volume I e II) 

17.06.14 -  Envio de alegações p/TAF Almada 

12.12.14 – Recebemos notificação de renúncia de mandato da parte contrária. 

20.01.15 – Recebemos notificação com junção de procuração outorgada a novo mandatário 
da parte contrária. 
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Thyssenkrupp Elevadores, Lda  

Acção Administrativa Comum – Forma ordinária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

24.06.13 – Enviámos contestação. 

18.09.13 – Recebemos notificação do tribunal, para em 10 dias esclarecer se a entidade 
demandada prevê o pagamento das restantes facturas reclamadas, proximamente. 

27.09.13 – Enviámos requerimento para Tribunal 

09.12.13 – Enviámos requerimento/resposta p/TAF Almada. 

17.12.13 - Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 
e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

13.01.14 – Enviámos requerimento com rol de testemunhas 

24.09.14 – Envio de Requerimento por plataforma electrónica 

 

Processo nº610/13.6BEALM - STAL/Joaquim Augusto Martinho Vilas Boas Almeida  

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada  

09.07.13 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

20.09.13 - Enviámos contestação para Tribunal. 

23.01.14 - Enviámos processo administrativo para Tribunal 

 

Injunção nº 167062/13.0YIPRT - CONSTROPE – Congevia, Engenharia e Construção, 
S.A.   

Balcão Nacional de Injunções 

03.01.14 – Enviámos oposição 

15.04.14 – Recebemos aperfeiçoamento dos articulados 

21.05.14 – Enviámos contestação (no exercício do contraditório). 

28.10.14 – Entregue no Tribunal processo administrativo 

02.02.15 – Marcada audiência prévia para 08.04.15 às 14h30. 

20.04.15 – Enviámos requerimento com resposta ao pedido de admissão aos autos de duas 
actas de reunião de obra 

 

Processo nº48/14.8BEALM - CONSTROPE – Congevia, Engenharia e Construção, S.A.  

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

17.03.14 – Enviámos contestação. 
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21.05.14 – Enviámos requerimento a confirmar o que já fora afirmado na contestação. 

11.06.14 – Enviado requerimento a requerer admissão de notificação às partes 

 

Processo  Inquérito nº 375/10.3PCBRR - Carlos Manuel Viegas Cerqueira  

Serviços do Ministério Público do Barreiro – Secção de Processos 

Em prazo para requerer abertura de Instrução 

 

Processo nº1130/12.1BEALM - Pamafe Informática, Lda  

Processo de Execução 

Tribunal Administrativo e fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

PA 28/2014  - Serviços do Ministério Público 

26.06.14 -  Enviado requerimento a requerer arquivamento do PA. 

Participação de roubo no Eco-Moínho  

Apresentação de queixa crime e pedido de indemnização 

 

Anabela Nabais Figueira  

Agressão no Parque da Cidade 

 

Processo Inquérito nº 440/14.8TELSB - Astrolimpa, Sociedade de Limpezas 
Industriais, S.A.  

DIAP – Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa - Secção Única 

24.04.15 – Recebemos uma informação interna do Dr. Ricardo Ferreira com a sugestão de 
que a C.M.B. deveria constituir-se como Assistente de forma a ser ressarcida dos danos 
sofridos.
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

11 03-06-2015 178 Ata da Reunião Pública de CMB realizada em 20 de Maio de 2015. 

11 03-06-2015 179 Comemorações do Dia da Cidade - Barreiro Reconhecido 2015 

11 03-06-2015 180 Bebé da Cidade 

11 03-06-2015 181 Documentos de Prestação de Contas consolidadas entre a Câmara Municipal do Barreiro e os Serviços 
Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro. 

11 03-06-2015 182 Saudação Atletas da Liga Nacional de Karaté Portugal. 

11 03-06-2015 183 Saudação - Futebol Clube Barreirense 

11 03-06-2015 184 Saudação António Cabrita e a São Castro 

11 03-06-2015 185 Saudação - Hey, Pachuco! Associação Cultural e OUTRA - Associação Cultural 

11 03-06-2015 186 Atribuição de Subsidio à Academia de Judo do Barreiro. 

11 03-06-2015 187 Atribuição de subsídio à OUTRA - Associação Cultural 

11 03-06-2015 188 Cedência de Transportes a entidades do Concelho. 

11 03-06-2015 189 Atribuição de Subsidio no âmbito das atividades de animação e apoio à Familia do Pré-escolar. 

11 03-06-2015 190 Atribuição de subsidio ao Instituto dos Ferroviários 

 



DELIBERAÇÕES  CAPITULO VIII 

 

 61 

 

N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

11 03-06-2015 191 Atribuição de subsidio de alimentação ao Agrupamento de Escolas de Casquilhos, relativo aos 
alunos das salas do pré-escolar e 1º ciclo da Escola EB 2/3 Quinta Nova da Telha. 

11 03-06-2015 192 Atribuição de subsídio de alimentação ao Agrupamento de Escolas do Barreiro, relativo aos alunos 
da EB nº 3 do barreiro e às 4 turmas de 1º ciclo a funcionarem na sede do agrupamento. 

11 03-06-2015 193 Devolução de verba - Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre, nº 105, 3º Dt.º União de Freguesias do Alto 
do Seixalinho, Santo André e Verderena - Procº OI/9/15 

11 03-06-2015 194 Processo Disciplinar nº 04/2014 - Decisão Final 

11 03-06-2015 195 Atribuição de medalha de antiguidade aos trabalhadores da Autarquia, Serviços Municipalizados de 
Transportes Coletivos do Barreiro e Juntas de Freguesia. 

11 03-06-2015 196 Processo nº 239/10.0PDBRR, da Comarca de Lisboa - Barreiro - Inst. Local - Secção Criminal - J2 - 
Aceitação de objetos apreendidos. 

11 03-06-2015 197 Processo nº 509/2015 - Pagamento de Indeminização. 

11 03-06-2015 198 Atribuição de subsídio ao agrupamento de Escuteiros 1011 – Lavradio 

12 09-06-2015 199 Adjudicação do fornecimento de refeições, em refeitórios escolares, mediante Concurso Público, 
com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia. 

13 17-06-2015 200 Saudação - Equipas de Basquetebol - Masculina Sub-14 do Futebol Clube Barreirense e Feminina 
Sub14 do Grupo Desportivo da Escola Secundária de Santo André. 

13 17-06-2015 201 Protocolo de Parceria entre o Município do Barreiro e a Administração do Porto de Lisboa 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

13 17-06-2015 202 Ata da reunião ordinária privada de CMB realizada em 03 de junho de 2015. 

13 17-06-2015 203 Ata da reunião extraordinária privada de CMB realizada em 9 de junho de 2015. 

13 17-06-2015 204 Parecer sobre os projetos de Lei nº 941/XII, 942/XII, 943/XII, 944/XII, 946/XII, 947/XII Ee 948/XII, 
referente à criação das Juntas das Freguesias de Coina, Santo André, Lavradio, Alto do Seixalinho, 
Palhais, Barreiro e Verderena, respetivamente. 

13 17-06-2015 205 Ratificação de Despacho de cedência de transportes ao Grupo Desportivo Fabril do Barreiro. 

13 17-06-2015 206 Saudação - Equipa de Bâmbis de Hóquei em Patins do Grupo Desportivo Fabril do Barreiro. 

13 17-06-2015 207 Saudação - Judoca Diogo Martins 

13 17-06-2015 208 Atribuição de subsidio de alimentação ao Agrupamento de Escolas de Casquilhos, relativos aos 
alunos das salas do pré-escolar e 1º ciclo da Escola EB 2/3 Quinta Nova da telha. 

13 17-06-2015 209 Atribuição de Subsídios referentes ao mês de junho no âmbito do Programa "Mexe com a Idade" - 
Época desportiva 2014/2015. 

13 17-06-2015 210 Pedido de Ausência ao lugar nº 80/1 do Mercado Abastecedor do Barreiro - processo nº 506/C. 

14 01-07-2015 211 Saudação - futebolista Nuno Belchior 

14 01-07-2015 212 Saudação - cientista David Sobral 

14 01-07-2015 213 Venda de Merchandasing do Espaço Memória 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

14 01-07-2015 214 Atribuição de subsídio à comissão de Festas do Barreiro 2015 

14 
01-07-2015 215 Retificação do acordo de cooperação entre o Município do Barreiro e a policia de segurança pública 

14 
01-07-2015 216 Protocolo entre a augi 19.1 - rua da portagem/rua das flores, a AEBT - AUTO ESTRADAS DO BAIXO 

TEJO, S.A. e a Câmara Municipal do Barreiro 

14 
01-07-2015 217 Ratificação de despacho de cedência de transportes a entidades do concelho 

14 
01-07-2015 218 Ratificação do despacho n.º 274/2015 de 22 de junho 

14 
01-07-2015 219 Abertura de concurso público, sem publicação de anuncio no jornal oficial da união europeia, para 

aquisição de 2 máquinas retroescavadoras com lança extensível, através do sistema de locação 
financeira, com retoma de 1 máquina retroescavadora, marca case 

14 
01-07-2015 220 Abertura de concurso público, sem publicação de anuncio no jornal oficial da união europeia, para 

locação financeira para financiamento da aquisição de 2 máquinas retroescavadoras com lança 
extensível 

14 
01-07-2015 221 Abertura de concurso público, sem pub. De anuncio no jornal oficial da união europeia, para aquisição 

de 10 viaturas ligeiras de mercadorias com cabine dupla e caixa de carga em madeira, através de 
locação finan., retoma 5 viaturas ligeiras e 1 viatura pesada 

14 
01-07-2015 222 Atribuição de subsidio à comissão de festas do barreiro 2015 

14 
01-07-2015 223 Retificação do acordo de cooperação entre o Município do Barreiro e a policia de segurança pública 

14 
01-07-2015 224 

Atribuição de subsidio de alimentação ao agrupamento de escolas do barreiro, relativo aos alunos da EB 

N.º 3 DO BARREIRO e às 4 turmas de 1º CICLO a funcionarem na sede do agrupamento 

14 
01-07-2015 225 

Atribuição se subsidio para o funcionamento  de turmas do 1º ciclo e jardins de infância da                

rede pública - 2ª tranche 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

14 01-07-2015 226 Retificação da deliberação camarária n.º 161/2015 - ct/24/08 

14 
01-07-2015 227 Direito de preferência na transmissão a titulo oneroso do imóvel sito na travessa da parreirinha, 6 - união 

de freguesia do barreiro e lavradio - (dpf/1/15) 

14 
01-07-2015 228 Devolução de verba - rua Dr. Manuel de Arriaga n.º 18, 20, 22 - União das Freguesias do Alto do 

Seixalinho, Santo André e Verderena - (ph/1/15) 

14 
01-07-2015 229 Pedido de desistência do lugar n.º 78 do mercado abastecedor do barreiro - processo n.º 484/c 

14 
01-07-2015 230 Abertura de hasta pública para alienação de 2 máquinas pesadas, no estado de sucata, existente nas 

instalações da câmara municipal do barreiro 

14 
01-07-2015 231 Abertura de hasta pública para alienação de 7 máquinas de tipografia, no estado de sucata, existente 

nas instalações da câmara municipal do barreiro 

14 
01-07-2015 232 Abertura de hasta pública para alienação de 7 painéis eletrónicos, no estado de sucata, existente no 

concelho do barreiro 

14 
01-07-2015 233 Processo n.º 497/2015 - pagamento de indemnização 

14 
01-07-2015 234 Processo disciplinar n.º 03/2014 - decisão final 

14 
01-07-2015 235 Processo disciplinar n.º 05/2014 - decisão final 

14 
01-07-2015 236 Protocolo de cedência de utilização de imóveis e equipamentos existentes na mata nacional da 

machada, entre o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. e o Município do Barreiro 

15 
29-07-2015 237 Saudação aos atletas de basquetebol e treinador dos clubes do concelho presentes nas seleções 

nacionais 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

15 29-07-2015 238 Aceitação de donativo para as Festas do Barreiro 2015 

15 29-07-2015 239 
Aprovação da minuta de contrato: aquisição de parcelas de terreno em Alburrica designada por “moinho 
grande” 

15 29-07-2015 240 Ata da reunião ordinária privada de CMB realizada em 01 de julho de 2015 

15 29-07-2015 241 Tarifas a aplicar aos serviços acessórios aos circuitos turísticos 

15 29-07-2015 242 Tarifas a aplicar no aluguer de bicicletas no posto municipal de turismo 

15 29-07-2015 243 
Procedimento para aquisição de 10 viaturas ligeiras de mercadorias com cabine dupla e caixa de carga 
em madeira, através do sistema de locação financeira, com retoma de 5 viaturas ligeiras e de 1 viatura 
pesada ratificação da retificação da fórmula 

15 29-07-2015 244 Ratificação de despacho de cedência de transporte ao grupo coral alentejano "os amigos do barreiro" 

15 29-07-2015 245 
Abertura do procedimento de classificação do moinho de maré pequeno e dos moinhos de vento de 
Alburrica como conjunto de interesse municipal 

15 29-07-2015 246 Pagamento de franquia - sociedade de construções forte e enxuto, lda 

15 29-07-2015 247 Pagamento de franquia - Jorge Paulo Lopes Nunes 

15 29-07-2015 248 Usucapião das instalações municipais da Rua Teresa Borges 

15 29-07-2015 249 5ª Adenda ao contrato de prestação de serviços na área de seguros 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

15 29-07-2015 250 Doação de brinquedos pela APEEAEAV 

15 29-07-2015 251 Adenda ao protocolo entre o Município do Barreiro e a rumo - cooperativa de solidariedade social, c.r.l. 

15 29-07-2015 252 Pedido de desistência ao lugar n.º 62 do mercado abastecedor do barreiro - processo n.º 473/c 

15 29-07-2015 253 
Pedido de autorização de ausência do concessionário do mercado abastecedor do barreiro por motivo 
de férias - processo n.º 426/c 

15 29-07-2015 254 
MOÇÃO "construir um poder local democrático sólido, afirmar a capacidade de resposta às 
necessidades das populações, exigir o fim das limitações à contratação de trabalhadores" 

15 29-07-2015 255 Cedência de transporte ao grupo coral alentejano "os amigos do barreiro" 

15 29-07-2015 256 Atribuição de subsídios no âmbito do plano de desenvolvimento desportivo do concelho 

15 29-07-2015 257 Saudação ao atleta nuno Ricardo Santos Belchior, campeão do mundo de futebol de praia 

15 29-07-2015 258 
Atribuição de subsidio de alimentação ao agrupamento de escolas do barreiro, relativo aos alunos da EB 
N.º 3 do Barreiro e às 4 turmas de 1º ciclo a funcionarem na sede do agrupamento 

15 29-07-2015 259 
Atribuição de subsidio de alimentação ao agrupamento de escolas de casquilhos, relativo aos alunos 
das salas do pré-escolar e 1º ciclo da escola eb2/3 quinta nova da telha 

15 29-07-2015 260 
Escritura de aquisição de parcela - AUGI N.º 13.II, Rua da Machada - Santo António da Charneca - 
lt/2/05) 

15 29-07-2015 261 Pedido de certidão ao abrigo do artigo 54º da lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na atual redação - Quinta 
do Guarda Mor - União das Freguesias de Palhais e Coina - (CRT/283/2015) 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

15 29-07-2015 262 Alteração à delimitação da área de reabilitação urbana do Concelho do Barreiro em vigor (PMRAU/86) 

15 29-07-2015 263 
Adesão à iniciativa "MAYORS ADAPT" - pacto dos autarcas sobre a adaptação às alterações climáticas 
- DP/337 

15 29-07-2015 264 Proposta de estudo para a criação do Balcão do Munícipe 
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O período em análise nesta informação escrita do Presidente da CMB à Assembleia 

Municipal, sendo relativamente curto, está marcado por intensa atividade como 

consequência de fatores intrínsecos à realidade do concelho mas também por 

circunstâncias externas como o processo de candidaturas aos Fundos Europeus para os 

próximos anos. 

Nesta breve introdução destacamos um conjunto de iniciativas e ações que pela sua 

importância na vida do município merecem uma menção especial. 

Em torno da consigna “uma memória e um futuro para o Barreiro – Reforço e Promoção da 

identidade territorial” foram promovidas várias iniciativas que coincidiram com as 

comemorações do dia da cidade de que salientamos: 

- Workshop Internacional sobre Património Ferroviário 

- Inauguração da Exposição Barreiro e Futuro no Espaço Memória 

- Preparação do Portal Geo. Barreiro 

- Plano Estratégico do Turismo 

- Espetáculo de vídeo mapping projetado no silo junto ao passeio Augusto Cabrita. 

- Múltiplos espetáculos musicais e sessão solene em torno do Dia da Cidade. 

O já tradicional dia B que decorreu no fim-de-semana, 5 e 6 de junho e que este ano 

permitiu a participação de mais de 6000 munícipes e envolveu na sua organização 60 

entidades públicas e privadas. 

A conclusão da 1ª fase da requalificação da Rua do Clube Naval, o Parque de 

Estacionamento em Alburrica e a compra do Moinho Grande, a Caldeira Adjacente e 

terrenos adjacentes, como mais um passo para a transformação da nossa zona ribeirinha 

num espaço ao serviço dos barreirenses. 

A assinatura do protocolo com o ministério da Administração Interna que possibilita o 

andamento do processo conducente à implantação do Posto da PSP no edifício do antigo 

Café Barreiro. 

No controlo da qualidade da água para consumo humano, foram realizadas mais de 670 

análises tendo sido registado apenas 1 incumprimento neste período. A juntar a esta, há 

ainda o facto notório de haver uma evolução muito positiva nas análises às águas das praias 

do Concelho (Alburrica, Barra-a-Barra, Palhais, Mexilhoeiro e Copacabana). 
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As diversas ações promovidas pelo município em conjunto com a AMRS e outros da AML 

tendo em vista a continuação da luta em defesa da água pública e do tratamento dos 

resíduos urbanos com gestão pública. 

Sublinhamos a apresentação de diversas candidaturas ao QREN – Fundamentalmente em 

Over Booking e preparação de outras ao Portugal 2020 que contribuirão para resolver vários 

constrangimentos com que nos defrontamos e contribuir para que seja mais agradável e 

competitivo o nosso concelho. 
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BARREIRO. UMA GRANDE EQUIPA. 

O Barreiro é uma cidade participada onde queremos contar com todos os que querem 

contribuir.  

Importa auscultar a população sistematicamente através de atos informais, dos conselhos 

municipais que foram sendo constituídos ou das várias iniciativas de participação 

descentralizadas pelas freguesias e concelho.  

Exemplos disto mesmo são o Conselho Municipal da Juventude e o Conselho Municipal da 

Educação, cujas reuniões decorreram neste período. 

Na reunião do Conselho Municipal da Juventude estiveram presentes 12 entidades, onde 

foi, analisado o Decreto de lei 30/2015 de 12 fevereiro (delegação de competências nos 

municípios), realizada a tomada de posse dos novos membros e apresentada a imagem do 

cartaz do CMJ, a par de outras informações inerentes à área da juventude. 

A 30 de junho decorreu o Conselho Municipal de Educação com o objetivo de fazer balanço 

do ano letivo 2014/2015, nomeadamente do Desfile de Carnaval, da Assembleia Municipal 

de jovens, do festival Encontros, da Feira Pedagógica e do Dia B nas escolas. Foram ainda 

dadas informações sobre os concursos dos refeitórios e auxiliares de sala do pré-escolar. 

Na mesma reunião foram também valorizadas as intervenções nas escolas realizadas por 

parte das UF/JF, e discutida a preparação do ano letivo 2015/2016 cujo tema será “ Crescer 

Saudável”.  

Durante este período foi também realizada uma reunião com as Direções dos Agrupamentos 

de Escolas, Presidentes dos Conselhos Gerais e Junta/Uniões de Freguesia. Esta reunião 

teve por objetivo acompanhar ativamente e de forma integrada todas as necessidades 

apresentadas pela comunidade escolar, essencialmente nas áreas onde se integram as 

nossas competências.  

 

Foi igualmente realizada uma reunião com as Associações de Pais e Encarregados de 

Educação e Junta/Uniões de Freguesia tendo sido apresentados vários assuntos 

relacionados com o próximo ano letivo.  

 

Realizaram-se Conselhos Gerais, em todos os agrupamentos de escolas do Concelho onde 

foram discutidas, apresentadas e aprovadas várias matérias relacionadas com o 

funcionamento das escolas e a preparação do próximo ano letivo. 
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Realizou-se ainda a reunião Geral de alunos da UTIB, com vista a auscultar os mesmos 

sobre o funcionamento da Universidade bem como recolher contributos e sugestões de 

melhorias a adotar no próximo ano letivo. 

 

Mas a participação também se faz nas “ruas” do concelho. E a 4ª edição do Dia B – 

Movimente esta ideia, provou isso mesmo, ultrapassando as nossas expectativas.  

Mais de 100 ações, mais de 6000 voluntários, mais de 60 entidades e 2 dias de 

voluntariado, nas escolas e espaços públicos, criaram, no Barreiro, zonas mais bonitas e 

requalificadas. Esta mega ação de voluntariado urbano decorreu nos dias 5 e 6 de junho, 

com intervenções em todas as freguesias do Concelho. Este trabalho deve-se a todos os 

participantes, parceiros, trabalhadores da autarquia, das uniões e juntas de freguesia, 

comunicação social, movimento associativo entre muitas e muitas outras entidades que 

permitiram que mais uma vez o DIA B fosse esta bela realidade. 

Submetemos, com sucesso, a candidatura à 2ª fase de qualificação da Estratégia 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) “Barreiro – Redes Que Nos Unem”, do 

Portugal 2020. Esta EDL alicerça-se em quatro eixos estruturantes e complementares entre 

si: Promoção da inclusão pelo emprego e empreendedorismo; Articulação entre as 

empresas e as escolas; Capacitação das comunidades e redes de união; Imagem, 

vizinhanças e qualificação do espaço. A construção da Candidatura compreendeu um forte 

processo de envolvimento e participação das comunidades dos territórios previstos na DLBC 

(Alto do Seixalinho, Bº das Palmeiras, Vila Chã, Cidade Sol e Barreiro Velho). 

Continuamos a realizar as reuniões de Câmara Descentralizadas como forma de continuar 

próximo das pessoas e instituições. 

Tivemos participações em várias em iniciativas promovidas pelo movimento associativo, ipss 

e outras instituições e nas festas das freguesias. 
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BARREIRO. TRABALHAR, VIVER E USUFRUIR. 

Iniciaram-se as obras de requalificação urbana da Avenida das Nacionalizações, na União 

de freguesias do Barreiro e Lavradio, estas obras vão ter um enorme impacto na circulação 

e acesso ao Lavradio e operar uma significativa melhoria na fluidez do trânsito naquela 

zona. 

As obras acima mencionadas são compostas pelos seguintes trabalhos: execução de 2 

rotundas, rotunda 1, no cruzamento da Avenida das Nacionalizações com a Rua da Indústria 

e Rua do Industrial Alfredo da Silva (de acesso às instalações da Baía do Tejo e posto de 

combustível da Galp) e rotunda 2, no cruzamento da Avenida das Nacionalizações com a 

Rua dos Resistentes Antifascistas e Rua Dr. Miguel Bombarda; execução e pavimentação 

do troço compreendido entre as 2 rotundas e execução de sinalização rodoviária vertical e 

horizontal; execução de passeios; remodelação das redes de águas residuais domésticas e 

pluviais, execução de um descarregador de tempestade junto à rotunda 2; remodelação da 

rede de abastecimento de água na rotunda 2 e execução de iluminação pública. Estas obras 

têm como data prevista de conclusão início de Outubro de 2015. A fiscalização da CMB em 

coordenação com os diversos serviços municipais e outras entidades com competência na 

matéria vão encontrando soluções, com vista à resolução dos constrangimentos verificados, 

por forma a garantir o cumprimento dos prazos de execução consignados. 

Foi aprovado por unanimidade pela Câmara o contrato de promessa de compra e venda de 

várias parcelas de terreno em Alburrica, designadamente a caldeira e o moinho designado 

por “moinho grande”. O interesse na aquisição da presente parcela de terreno, resulta de 

uma estratégia definida pelo Executivo Municipal, o que permitirá continuar a dar prioridade 

ás intervenções de regeneração urbana nas frentes ribeirinhas e a sua consequente maior 

fruição pela população e visitantes. 

Alburrica caracteriza-se por ser um território ribeirinho onde prevalece a estrutura natural, 

influenciada pelos estuários dos rios Tejo e Coina, a sua proximidade com a malha urbana 

torna toda esta área num importante elemento paisagístico, histórico, identitário e emocional 

que se impõe na memória local e reclama uma apropriação salutar por parte dos cidadãos, 

para um maior contacto com elementos naturais, emblemáticos da história desta cidade, os 

valores naturais deste território propiciaram a instalação em séculos passados de 

equipamentos de moagem e o surgimento de uma indústria de moagem nesta zona, 

atividades que ajudaram a construir a identidade do Barreiro, o património moageiro de 

Alburrica com vários moinhos de maré contíguos a moinhos de vento localizados na praia é 

singular. 
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Relativamente ao processo de Revisão do Plano Diretor Municipal do Barreiro (RdPDMB) 

efetuou-se um workshop com o Grupo Alargado, no âmbito da Estratégia e Cenários de 

desenvolvimento territorial (2 sessões de trabalho). Realizou-se também uma reunião 

técnica setorial na CCDR-LVT com a DGPC, IPDJ e CDSS para concertação dos critérios 

de dimensionamento das redes de equipamentos culturais, desportivos e de intervenção 

social; No Relatório de Cartografia municipal de riscos foram introduzidos os conteúdos 

resultantes do acordado na reunião de concertação com a ANPC. 

Efetuou-se a candidatura ao PORLisboa  do Plano de Mobilidade e Transportes 

Intermunicipal no âmbito do Aviso n.º 4 do Regulamento “Mobilidade Territorial – Aviso 4”  

esta candidatura encontra-se aprovada, no entanto o financiamento encontra-se 

condicionado à existência de disponibilidade financeira a apurar em sede de encerramento 

do Programa e pagamento do saldo por parte da Comissão Europeia. 

“Como resultado do Acordo de Parceria e dos Programas Operacionais, os Municípios que 

correspondem a centros urbanos de nível superior ou Autoridades Urbanas, devem 

apresentar um Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – PEDU, desde que, 

pretendam contratualizar, com o respetivo Programa Operacional Regional, as prioridades 

de investimento inscritas no eixo urbano, designadamente: 

a) 4.5 - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de 

territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade 

urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a 

atenuação; 

b) 6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar 

as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo 

zonas de reconversão), a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de 

redução de ruído; 

c) 9.8 - Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das 

comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais. 

 

Neste contexto o Município do Barreiro deu continuidade ao trabalho que já havia iniciado, 

agora de acordo com estes pressupostos mais específicos, sendo que, as candidaturas ao 

PEDU poderão ser apresentadas até às 18:00h do dia 10 de Setembro”. 
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 No passado dia 28 de Junho – Dia da Cidade – procedeu-se à abertura do prolongamento 

do Passeio Augusto Cabrita (2.ª fase). Com a intervenção em questão, procurou-se 

privilegiar a relação da população com a frente de Rio, reservando uma faixa de passeio 

pedonal, com pavimento idêntico ao já existente, e a continuação da pista clicável já 

existente numa extensão de 370 m. Nas três zonas de estadia que foi colocado pavimento 

em deck na cor castanho e bancos “cubo” em betão, com características idênticas aos já 

existentes no atual passeio ribeirinho. Esta 2ª fase da obra de reabilitação, foi competência 

do Município do Barreiro promover a empreitada referente aos pavimentos no coroamento 

da muralha, a APL “irá desenvolver a empreitada referente à via rodoviária e passeio Sul ao 

longo de toda a extensão da muralha em construção (3.ªfase), com base no projeto de 

execução fornecido pelo Município, que inclui iluminação pública, delimitações/dissuasores, 

e pavimentos”.  

Conforme já anteriormente referido, o Município do Barreiro, colocou a concurso de ideias 

internacional a área da Antiga Estação Ferro-Fluvial do Sul e Sueste e espaços contíguos – 

Concurso Europan 13. No seguimento de visitas ao local de projeto, em que técnicos do 

Município acompanharam jovens arquitetos de várias nacionalidades, encontra-se finalizado 

o período para a apresentação de propostas por parte das equipas interessadas, que 

decorreu até ao final do mês de Junho. De acordo com as informações que nos foram 

transmitidas por parte da Associação Europan Portugal, para o local colocado a concurso 

foram apresentadas 25 propostas. Sobre este assunto há ainda a considerar que, apesar da 

complexidade programática e do contexto territorial que caracterizam o local a concurso, o 

número de propostas recebidas não deixa de ser assinável, quando enquadrado no contexto 

global dos diversos sítios que se distribuem por todo o território europeu, no âmbito deste 

concurso de ideias internacional. Nos passados dias 22 e 23 de Julho, na sede da Ordem 

dos Arquitetos, reuniu a Comissão Técnica composta por diversas entidades, nas quais se 

incluíram, representes do Município, com o objetivo preparar os trabalhos do Júri e efetivar a 

análise da conformidade das propostas relativamente ao regulamento do concurso e ao 

programa do sítio em questão. 

Está em fase de conclusão a implementação de novas Virtual Private Network’s para ligação 

de todos os edifícios da CMB, estando neste momento a decorrer as ultimas configurações 

dos PC’s e sua colocação no domínio da CMB. 

 

 



BARREIRO. O MAPA DE NÓS PRÓPRIOS CAPITULO III 

 
 

 9 

BARREIRO. O MAPA DE NÓS PRÓPRIOS. 

No mundo globalizado de hoje, a diversidade cultural, a proteção do património e da 

memória coletiva são temas prioritários na nossa agenda.  

Como sabemos, o Património Cultural é constituído por tudo o que a comunidade tem criado 

ao longo do tempo e nos identifica em relação aos outros. É aquilo que fica! É a memória de 

todos nós, construída por nós! Os mais velhos e os mais novos. Por isso convocamos 

permanentemente a população para que construa o caminho connosco. Queremos que ela 

intervenha. Que o balize e identifique. Que lhe encontre os pontos de ligação, de progressão 

e de sucesso.  

É para nós importante estabelecer uma estratégia que ajude a preservar a nossa história, 

pois estamos certos que esse é um ponto fulcral para pensar o futuro do Barreiro.  

Vimos aprovada a candidatura do QREN – POR LISBOA _ “Uma memória e um futuro para 

o Barreiro – Reforço e promoção da identidade territorial “ no final de 2014 que culminou as 

suas ações nas Comemorações do Dia da Cidade. 

Este projeto emergiu duma visão integrada e de um conjunto de recursos e estratégias 

municipais nas áreas da memória, do património, da cultura, da educação, da participação, 

da informação, das novas tecnologias e do turismo.  

Integrado num plano que abrange os temas da construção da identidade barreirense, da 

estruturação da memória coletiva e da consolidação de um caminho comum suportado 

numa carga histórica clara e numa proposta de futuro arrojada, emancipadora e sólida.  

Com base nestes pilares desenvolvemos várias ações, nomeadamente: 

 O Workshop Internacional sobre Património Ferroviário que decorreu com a 

presença de especialistas da área. 

 A Exposição “Barreiro, Memória e Futuro”, que revela mais de cinco mil anos de 

história do território do Barreiro e das suas gentes prestou. 

 O Espaço Memória assumiu uma nova identidade, com uma imagem própria que 

marca hoje a diferença dentro deste complexo industrial. Queremos que este espaço 

seja um local de acolhimento para turistas e visitantes, um espaço de conhecimento 

para o público escolar e investigadores, um espaço dedicado ao Barreiro e às suas 

gentes, um espaço multifacetado com uma porta aberta para que todos tenham a 

palavra e intervenção direta. 
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 Os circuitos turísticos, acompanhados de audioguias, aplicação móvel e mupis 

interativos.  

 O portal geo.barreiro em fase final de concretização onde estará integrada 

informação turística, uma perspetiva detalhada do Plano Diretor Municipal do 

Barreiro e dos seus impactos na vida do concelho, dados estatísticos, informação 

relativa a serviços, acessibilidades e mobilidade, restauração e hotelaria, desporto, 

educação, lazer, toponímia, routing, entre outros.  

 O plano estratégico para o turismo.  

 Um site âncora para todas as ações desenvolvidas no âmbito da candidatura com 

forte incidência do património e turismo, mas também na divulgação do FHORAL e 

Sons do Arco Ribeirinho Sul, virado para diferentes públicos, com relevância para o 

público escolar. 

 Um espetáculo de vídeo mapping. Este projeto começou por desafiar os barreirenses 

a enviarem uma selfie sua para integrar no vídeo e foi projetado do Silo junto ao 

Passeio Augusto Cabrita com milhares de pessoas a assistir. Um espetáculo único e 

imperdível que com certeza ficou na memória de todos. 

 Centenas de pessoas assistiram aos espetáculos de música nacional e internacional 

da “Música na Rota da Resistência”, no dia 27 de junho, inserida nas comemorações 

do 31º aniversário do Dia da Cidade e no programa “Barreiro Memória e Futuro” 

promovido pelo Município do Barreiro, com a parceria da Associação Cultural 

OUT.RA. Vários locais emblemáticos do Barreiro ligados à História da resistência 

antifascista serviram de palco. Esta foi uma forma de homenagear nomes e 

associações que marcaram esses espaços emblemáticos, do período pré-

revolucionário no Barreiro e no País (integrados na Rota da Resistência, um dos 

Circuitos Turísticos do Concelho). O primeiro concerto do dia contou com a presença 

dos Gaiteiros de Lisboa nas Oficinas da EMEF, seguindo-se a arruada com os 

Bardoada até à sede do Luso para assistir ao concerto com a Beatriz Nunes. À noite 

a SIRB “Os Penicheiros” abriu as portas para os concertos de Cachupa Psicadélica e 

dos congolenses Jupiter & Okwess International e para encerrar a banda barreirense 

“Pista” subiu ao palco do Largo do Casal.  

 No dia 28 de junho realizou-se  a “Rota da Indústria Bike Tour” e o “Barreiro Bike 

Tour”. Foram mais de 250 ciclistas que se repartiram entre as duas distâncias, tendo 

a iniciativa terminado com um almoço nas instalações da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste. 
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A classificação dos moinhos de Vento de Alburrica e Moinho de Maré Pequeno como 

conjunto de Interesse Municipal constitui para nós um momento bastante importante pelo 

valor histórico-patrimonial, ambiental e cultural que estes elementos significam para o 

concelho e a sua história. O interesse em classificar estes imóveis prende-se com a 

importância da atividade industrial, por eles desenvolvida, durante os séculos XVII e XIX, e 

também pela sua envolvente com uma riqueza ambiental única como é o caso das 

caldeiras. Temos vindo a adquirir de forma progressiva estes imóveis com o objetivo de 

salvaguardar a memória destas estruturas pré-industriais. Atualmente, a CMB possui o 

Moinho de Maré Pequeno e o conjunto dos três Moinhos de Vento de Alburrica e estava 

nessa altura em preparação adquirir o Moinho Grande.  

A Biblioteca do Barreiro tem já um extenso fundo documental sobre a industrialização, o 

trabalho e os movimentos sociais, bem como sobre as suas consequências no concelho do 

Barreiro e no país, sendo este também um dos fatores pelos quais os nossos leitores nos 

procuram e reconhecem. Com base na candidatura Desmaterialização e Modernização de 

um Município a Smart City procurámos apetrecha-la com “inovação tecnológica” e torna-la 

uma referência que vá além da esfera local, dando a conhecer o Barreiro ao mundo através 

da disponibilização tecnológica do seu Fundo Local, da sua terra e das suas gentes ligadas 

ao Trabalho e à Indústria. Este percurso tem também forte ligação à candidatura Uma 

Memória e um Futuro para o Barreiro - Promoção e reforço da identidade territorial, onde o 

trabalho sobre a memória e identidade local vista através das tecnologias de inovação são o 

tronco comum entre ambos. Com o acréscimo de respostas que a candidatura proposta nos 

permite dar aos munícipes, a Biblioteca Municipal, com esta requalificação através da 

regeneração do equipamento tecnológico, vai permitir criar novos serviços nas áreas 

académica e profissional.  

Assumimos que este é mais um passo de um processo interminável que com a participação 

de todos será possível construir um caminho que leve a história do Barreiro cada vez mais 

longe. 

O espaço público do concelho ganhou mais vida durante este período com o projeto 

Espaços Vivos, promovido em parceria com as Freguesias e o Movimento Associativo. Um 

programa de animação ao ar livre que procura dinamizar as praças, jardins, frente ribeirinha 

e Mata da Machada. Centenas de espectadores puderam desfrutar de atividades culturais e 

desportivas como a dança, teatro, música, cinema ao ar livre, feiras, conquistando espaços 

públicos e indo ao encontro da população nos dias quentes de verão. 
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Durante o mês de junho, a programação regular do AMAC Júnior contou com o espetáculo 

de Teatro Físico e Novo Circo do Projeto Secreto com a marca Artemrede, que contou com 

uma centena de espectadores a assistir. Numa aposta de Teatro-Clown recebeu ainda 

Manu Memórias do Invisível e o espetáculo de dança da UTIB da Dançutib totalizando mais 

de trezentos e cinquenta espectadores nos dois eventos. Em julho a Companhia Ângela 

Ribeiro trouxe-nos o espectáculo de Marionetas Bem Me Quer Mal Me Quer que encerrou a 

temporada do AMAC Júnior. 

O Grupo Coral “Os amigos do Barreiro” teve o espetáculo de lançamento do CD “Do campo 

à cidade” e a Escola SDUB “Os Franceses” apresentou-nos o espectáculo de dança  Isana 

& Fundadores com “casa cheia”.  

A formação na área das artes também integrou o leque de atividades culturais do concelho 

com o workshop de Construção de um Flipbook para público jovem e o workshop de 

Origami. 

No culminar do ano letivo mantivemos as ações regulares do serviço educativo e recebemos 

a exposição de Artes Visuais dos Trabalhos realizada pelos alunos do grupo de Artes da 

Escola Secundária dos Casquilhos, contou com 284 visitantes.   

Para o ano letivo que se aproxima apresentámos o Guia do Serviço Educativo às escolas e 

estamos a proceder à apresentação do Espaço Memória a grupo de docentes responsáveis 

pelas Bibliotecas Escolares do concelho, bem como à Coordenação da Rede de Bibliotecas 

Escolares. Realizaram se também visitas com grupos integrados no Campo de Férias do 

Grupo ESSA, a este equipamento. 

 Ainda durante o mês de junho esteve patente a exposição da ilustradora Cristina Salvador 

que contou com 164 visitantes e a exposição de Artes Visuais dos Trabalhos realizados 

pelos alunos da Universidade da Terceira Idade do Barreiro que contou com 400 visitantes. 

 A artista Joana Latka trouxe ao AMAC a exposição de Desenho e Gravura Storyboard que 

contou com 136 visitantes.  

O Ateliê Municipal do Barreiro recebeu o PHOTOBOOK CLUB Barreiro com a apresentação 

“Diálogos”, de Teodorico Teixeira Mendes e Cláudio Ferreira.  

Na área da juventude realizou-se a iniciativa ETC – Encontro de Talentos Criativos. Este 

ano foi concretizado em parceria com a ADAO – Associação Desenvolvimento de Artes e 

Ofícios, no dia 20 de junho. Contou com a animação de vários Djs e com bandas do 

Barreiro, entre as quais, Fast Eddie Nelson, Monkey Cage e UrbanVibzs. Inúmeros artistas 
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plásticos e outros mostraram os seus trabalhos nas várias salas que dão corpo à sede da 

ADAO, antigo quartel dos Bombeiros Sul e Sueste.  

Durante a época de exames e frequências o espaço J recebeu 2740 alunos que usufruíram 

das valência da sala de estudo com horário alargado e foi efetuado o questionário de 

satisfação aos seus utilizadores para aferir as suas opiniões sobre o serviço prestado. Numa 

leitura geral os jovens que responderam ao questionário têm uma média de idade de 19 

anos e consideram o Espaço J um serviço importante e que dá resposta às suas 

necessidades enquanto estudantes. 

A Comissão de Festas do Barreiro recriou uma tradição de há muito tempo. Ainda existem 

barreirenses que o recordam. Era o costume de levantar um “mastro” um mês antes do 

evento ter início, no recinto onde irá ocorrer. Esta cerimónia simbólica decorreu a 7 de julho, 

no Largo em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário. O “mastro”, conhecido por 

“painel”, está intimamente ligado à História do Barreiro, do Rio, das suas embarcações, da 

sua comunidade piscatória e à lenda da chegada da imagem ao Barreiro.  

À semelhança de anos anteriores, está a decorrer o projeto “Dar de Volta” na Biblioteca 

Municipal do Barreiro. Deste modo, o Município convida as famílias com filhos em idade 

escolar, do 1º ao 12º anos de escolaridade, a participar nesta iniciativa solidária. De forma 

gratuita, pode entregar ou receber manuais escolares, para o ano letivo 2015/2016. “Dar de 

Volta” caracteriza-se por ser um projeto coletivo, intermunicipal, que se baseia nos conceitos 

de solidariedade e rentabilização de recursos. A Câmara Municipal do Barreiro pretende, em 

cooperação com as famílias e as escolas, encorajar e proporcionar aos munícipes a 

reutilização dos manuais escolares. Tendo em conta o atual contexto socioeconómico e as 

carências sociais inerentes a muitas famílias do Concelho, com crianças em idade escolar, o 

Município do Barreiro aderiu ao Projeto “Dar de Volta” da Associação dos Municípios da 

Região de Setúbal, concretizado através das bibliotecas municipais dos concelhos 

aderentes. 

Com o encerramento da época desportiva várias foram as iniciativas que marcaram os 

meses de Junho e Julho, nomeadamente: 

A iniciativa Zumba Comigo Espuma vs Paint que decorreu no inicio de junho, que contou 

com cerca de 500 participantes e no dia 11 de Julho, a  “Zumba The White Party”. Esta 

atividade da organização conjunta com o URCD Coina contou com a participação de 100 

pessoas. Parte das receitas destas iniciativas reverteram para ajudar os Dance Coolture a 

representar Portugal nos Mundiais de Hip Hop em San Diego. 
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O Interescolas de Xadrez 2015 que registou cerca de 200 participantes de 18 escolas do 

Concelho do Barreiro. 

Mais uma edição do Estágio Nacional de Verão da Liga Nacional de Karaté Portugal, no 

Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, o qual contou com a presença de cerca de 500 atletas. 

Nos dias 26, 27 e 28 de junho, realizou-se no Pavilhão da Escola Secundária de Santo 

António da Charneca o 58º Estágio Técnico Distrital e o 8º Estágio Internacional Karaté 

Shotokan, organizado pela Associação Karaté do Distrito de Setúbal, o qual contou com 

cerca de 400 atletas. 

O VI Torneio em Hóquei em Patins “Cidade do Barreiro”, o qual contou com a presença de 

mais de centena e meia de atletas.  

O Estágio de Capoeira do Luso Futebol Clube e Grupo Muzenza, o qual se realizou no 

Pavilhão do Luso Futebol Clube e teve a participação de cerca de 200 atletas. 

No passado dia 21 de junho teve lugar o 1º Audace Fidalbyke, realizado em parceria com a 

FPCUB. Este tipo de organização, que permite a todos os ciclistas irem no seu ritmo e sem 

grandes formalismos atraindo cada vez mais pessoas. Esta primeira edição contou com 

cerca de 100 participantes. 

Na área da ginástica decorreu o XI festival de Ginástica do Barreiro, no Pavilhão Municipal 

Luís de Carvalho, tendo sido apresentados mais de 100 trabalhos. 

No dia 07 de junho organizou-se a 4ª prova do Circuito de natação do Barreiro 2015, 

intitulada “Festival de Natação do GDI”, realizada na Piscina Municipal do Barreiro pelo 

Grupo Desportivo “O Independente”, a qual contou com a participação de 55 atletas da 

Escola Municipal de Natação e Movimento Associativo do Concelho. 

O Clube de Vela do Barreiro organizou no dia 11 de julho o primeiro Troféu Duarte Belo que 

contou com cerca  90 velejadores. 

No dia 10 de Junho terminou o Circuito de Atletismo do Barreiro com a Já habitual prova do 

GDC Estrela Negra. O Evento contou com cerca de 150 atletas. 

A Fase Final nacional de Sub.16 Masculinos realizou-se nos dias 5,6 e 7 Junho no Pavilhão 

Luís de Carvalho com a parceria da Associação de Basquetebol de Setúbal e os clubes do 

concelho. E no dia 10 realizou-se a Festa de encerramento das atividades desportivas da 

Associação de Futebol de Setúbal. 
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As atividades realizadas no Convento da Madre de Deus da Verderena e Biblioteca José 

Esteves e Espaço Entregerações integraram as comemorações do Dia Mundial da Criança 

com a Mostra Bibliográfica “Fábulas, Contos e Histórias da nossa Infância na Biblioteca José 

Esteves e Espaço Entregerações e a exposição do Brinquedo Tradicional. Este acervo do 

colecionador Max Martins foi bastante visitado tendo a visita de Jardins-de-infância 

(Minerva, Mundo do Recreio) e Associação Nós e crianças e adultos integrados no 

Rendimento Social de Inserção. A exposição também se prolongou dado o interesse do 

público, até dia 10 de Agosto de 2015. Na sequência desta exposição procederam-se a 

várias visitas guiadas ao Convento para mostrar às entidades o edifício e realizaram-se 

diferentes conversas entre o colecionador e o público. A exposição também foi visitada por 

alunos da Universidade da Terceira Idade e pelo público em geral. 

O “Guia Documental da Casa Reynolds / Sociedade Nacional de Cortiças” é o título do mais 

recente Caderno elaborado pelo Arquivo Municipal da Câmara Municipal do Barreiro (CMB). 

O 7º número desta publicação foi a 10 de julho, no Espaço Memória – Arquivo Municipal da 

CMB, com a presença de elementos da família Reynolds. 

No âmbito do Programa “Mexe Com a Idade”, verificou-se o acompanhamento das 21 

classes descentralizadas pelas diversas freguesias nas diversas Associações/Coletividades. 

Realizou-se no dia 24 de junho no Parque da Cidade, o Encerramento do Programa de 

Ginástica Sénior “ FestiMexe” que contou com a participação dos seniores que frequentaram 

o programa de ginástica ao longo da época desportiva. Para além da atividade desportiva, 

houve ainda animação musical e almoço ao ar livre. 

Realizaram-se diversas viagens e passeios de índole cultural no âmbito dos 400 km, 

atribuídos às Associações e Instituições da rede solidária de apoio às pessoas idosas. 

Durante o mês de junho teve lugar o programa de encerramento da atividade letiva da UTIB 

que entre outras atividades contemplou a exposição de trabalhos dos alunos do 

Departamento de Artes, Teatro, Festa da Dança, Poesia e um lanche de confraternização 

entre alunos e formadores. 

No âmbito do Grupo Concelhio para as Questões com os Idosos realizou-se, em parceria 

com a PSP e a Escola Secundária de Santo André, a peça de teatro “Burlões à Solta, 

Trabalhos Dobrados”, com uma mensagem didática e elucidativa sobre a prevenção e 

segurança da população sénior. 

No Espaço Cidadania foram efetuados 14 atendimentos assim distribuídos: 6 Legalizações; 

7 Certificados de cidadão da União europeia e 1 Reagrupamentos familiar. 
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Na área de habitação social, as atividades levadas a cabo no período entre o mês de junho 

e julho, prendem-se com o acompanhamento e encaminhamento social das famílias 

alojadas em habitação social, controlo de rendas, bem como atendimento e registo de novos 

pedidos de habitação. 

Procedeu-se ainda à entrega das chaves da habitação n.º 54 a uma família classificada no 

concurso a qual se encontrava a aguardar a requalificação da referida habitação. 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Barreiro no âmbito do desenvolvimento 

das suas competências em matéria de promoção dos direitos e prevenção das situações de 

perigo infantil e juvenil, no que concerne ao funcionamento da Comissão Alargada, realizou 

atividades e reuniões com grupos de trabalho para assuntos específicos, nomeadamente: o 

projeto “A Minha Casa é Uma Grande Rua” – Campo de Férias 2015; realização da ação de 

formação / informação "Discriminação e Violência contra Jovens LGBT", dinamizada pela 

Associação ILGA PORTUGAL - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero, 

participação na reunião da Unidade Funcional de Pedopsiquiatria do Hospital Nossa 

senhora do Rosário e na reunião do Núcleo Local de Inserção. 

Relativamente à atividade processual no período referido e, nos termos da Lei de Proteção 

(Lei 147/99 de 1 de Setembro), foram instaurados 37 Processos de Promoção e Proteção, 

abrangendo assim 37 crianças, cujas problemáticas sinalizadas foram: 

absentismo/abandono escolar, negligência, maus-tratos, abuso sexual, precariedade 

económica, abandono, problemas emocionais, desajustamento comportamental, exposição 

a situações de violência doméstica e prática de factos qualificados na lei penal como crime. 

A faixa etária das crianças/jovens sinalizados e acompanhados situa-se entre os 0 e os 17 

anos de idade. 

No que concerne às situações discutidas e deliberações das 4 Reuniões Ordinárias da 

Comissão Restrita realizadas no período referido, abrangeram 142 crianças. Foram 

efetuadas enumeras com vista à avaliação da situação de perigo, nomeadamente 

notificações; entrevistas; visitas domiciliárias; relatórios sociofamiliares; reuniões com 

técnicos de entidades parceiras, acompanhamento de medidas de colocação institucional, 

entre outras. 

Foram aplicadas medidas de apoio junto dos pais, apoio junto de outros familiares, 

confiança a pessoa idónea e colocação institucional a 40 crianças. Tendo sido efetuadas 13 

comunicações ao Ministério Público ao abrigo dos artigos 68º e 69º da Lei 147/99 de 1 de 

Setembro. Foram arquivados 28 processos de promoção e proteção. 
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Foi feita a adjudicação do fornecimento de refeições em refeitórios das escolas públicas do 

pré-escolar e 1º ciclo mediante Concurso Público à empresa EUREST e está em fase de 

conclusão o concurso público referente à colocação de 22 auxiliares de ação educativa no 

pré-escolar público. 

Estamos já a preparar a Quinzena da Educação “A Escola Somos Todos Nós” e a Receção 

à Comunidade Educativa com o intuito de dar as boas vindas ao novo ano letivo. Na área 

cultural estamos a ultimar a programação do último trimestre, a preparar o Mês da Musica – 

A Cidade e a Música e o Mês da Fotografia. 
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BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS.  

Investimos na salvaguarda do património municipal, por meio das intervenções de 

manutenção e conservação concretizadas nos edifícios e equipamentos municipais. Desta 

forma, também promovemos o bem-estar dos munícipes que visitam os serviços municipais. 

Apostamos no aumento de qualidade do espaço público municipal e na procura de soluções 

que se adaptem aos seus utilizadores. Ao nível dos parques infantis são de referir a 

continuação das intervenções anteriormente iniciadas, a requalificação dos Parques da 

Praceta D. Duarte e Fidalguinhos I, bem como o início da substituição total dos 

equipamentos na Rua das Acácias. Estas intervenções inserem-se num trabalho que a 

autarquia pretende manter, garantindo a qualidade e segurança necessárias ao usufruto 

destes espaços por parte dos mais pequenos. Ainda neste âmbito, foi também colocado um 

equipamento na Escola da Vila Chã. 

No âmbito da rede viária iniciaram-se os trabalhos preparatórios da empreitada de 

repavimentação, com a adjudicação desta, e início em agosto, concretizando o 

melhoramento de 10 arruamentos, num custo na ordem dos 400 000 €. Estas 

pavimentações, quando combinadas com a empreitada de pintura dos arruamentos 

pavimentados na anterior fase do Plano de Pavimentações, resultam numa melhoria 

significativa das condições de circulação e segurança para os automobilistas e peões.  

Assumindo a continuidade do Plano de Remoção de Viaturas em Fim de Vida, a autarquia 

procedeu à notificação e remoção de mais sessenta viaturas neste período. Com estas 

viaturas, como com outras entretanto recolhidas, o Município pôde apoiar a organização do 

III Campeonato Ibérico de Desencarceramento, organizado pela corporação dos Bombeiros 

Voluntários do Sul e Sueste e que teve a presença de várias equipas portuguesas e 

estrangeiras.  

Após a reflexão e planeamento que deram origem ao Plano de Renovação da Frota 

Municipal, e tendo em conta a aprovação do referido plano, os serviços da autarquia 

iniciaram os procedimentos conducentes à aquisição das primeiras viaturas já no ano de 

2015. A renovação da frota municipal, faseada até ao ano de 2019, representa importantes 

vantagens para o município (e seus serviços), quer ao nível financeiro, quer ao nível técnico 

e operacional. Iniciaram neste período a fase de apresentação de propostas para os 

veículos e para a locação financeira para a aquisição. 

Relativamente aos trabalhos no âmbito das garantias dos edifícios, nomeadamente Escola 

J.J. Seixas, Mercado 1º Maio, Piscinas do Barreiro e Lavradio e Auditório Augusto Cabrita 
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prosseguem os trabalhos de acompanhamento e apoio técnico. Está concluída a empreitada 

relativa à construção de aproximadamente 700 nichos no cemitério da Vila Chã.  

Foi assinalado no dia 03 de julho o ato de consignação da empreitada de construção do 

CIRAE – Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, que se localizará na Quinta 

das Rebelas e servirá os municípios do Barreiro e Moita. Este investimento, partilhado pelas 

duas autarquias, é exemplo do esforço conjunto para a melhoria das condições em que os 

animais são recolhidos e tratados, vindo a dispor de instalações completamente novas, 

modernas. 

Iniciou a empreitada de arranjos exteriores da Escola nº2 do Lavradio, garantindo desta 

forma espaços de recreio adequados para docentes e alunos, que  incluirá a implementação 

de um parque infantil com brinquedo e um campo polidesportivo. 

A empreitada referente ao campo das cordoarias, que permitirá inverter a situação em que 

se encontram tais terrenos e devolver àquela zona novas vivências e renovação do 

ambiente urbano, foi lançada no final do mês de maio. O prazo para a apresentação das 

propostas termina em meados de outubro.   

No campo da Habitação Social preparam-se os trabalhos para as intervenções ao nível das 

partes comuns dos lotes 23 (em fase de apresentação de documentos de habilitação pelo 

empreiteiro), 24 e 25 da Quinta da Mina. Para o Bairro Alves Redol, está em análise e 

preparação a próxima fase de intervenção. 

Prosseguiram positivamente os trabalhos de requalificação do Bairro Alfredo da Silva que, 

numa primeira fase, promoveu a substituição e remodelação das infraestruturas de águas e 

saneamento, tendo sido já terminados também os pavimentos pedonais e rodoviários. Para 

concluir esta intervenção, iniciarão os trabalhos de arranjos exteriores e espaços verdes. 

Esta, é mais uma melhoria do ambiente urbano e na requalificação dos espaços públicos, 

promovendo mais qualidade junto das populações.  

O aprofundamento da relação entre a população e os nossos rios tem sido uma aposta da 

autarquia. Continuará a sê-lo. Após a conclusão de uma primeira fase na Rua do Clube 

Naval Barreirense, foi também terminada em julho a requalificação do estacionamento em 

Alburrica, tornando ainda mais agradável aquele espaço colocado ao dispor de todos 

aqueles que visitam as nossas praias. 

Após várias conversações, está cada vez mais perto a instalação da esquadra da PSP nas 

instalações do antigo Café Barreiro. Foi assinado no passado dia 31 de julho o Acordo de 

Cooperação entre o Município e a PSP, bem como o contrato de comodato, tendo estado 

presente na cerimónia a Sra. Ministra da Administração Interna. Desta forma, estão 
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formalizados os processos para permitir que as obras decorram para que a esquadra entre 

em funcionamento até ao final de 2016.  

Assumimos firmemente a defesa do serviço público.  

Um serviço comprometido com os valores e missão públicas.  

Desta forma acompanhamos os desenvolvimentos em torno de questões prementes como o 

processo de reestruturação do setor das águas e o processo de privatização da Empresa 

Geral de Fomento (EGF).  

No que diz respeito à primeira, o município não se fez representar na tomada de posse dos 

órgãos da nova entidade que – criada sem o consentimento e ter em conta a opinião dos 

municípios – gerirá a água e o saneamento em alta na região de Lisboa e Vale do Tejo. Em 

contraponto, o Município fez-se representar, no passado dia 30 de junho, numa iniciativa 

pública de repúdio pelo Decreto-Lei que consubstancia o sistema de Águas de Lisboa e Vale 

do Tejo, promovida pela Área Metropolitana de Lisboa, onde manifestou uma vez mais a sua 

posição contrária a este sistema que se afasta por completo dos modelos de gestão que os 

municípios entendem dever ser adotados. 

Relativamente ao processo de privatização da EGF, o Município acompanhou de perto a 

atuação da Autoridade da Concorrência, nomeadamente o processo de investigação 

aprofundada, tendo solicitado e foi concedida uma reunião com essa Autoridade a fim de 

demonstrar as preocupações sobre este processo e apresentar aquelas que são as 

fundamentações endereçadas em fase de audiência prévia perante o projeto de decisão. 

Mais tarde, tendo o município sido confrontado com o relatório de decisão de Não Oposição, 

por parte da AdC, à operação de concentração, o município do Barreiro diligenciou uma 

ação de recurso à decisão, tendo essa dado entrada no Tribunal da Concorrência no 

passado dia 31 de julho. 

A defesa da natureza pública destes serviços faz-se, também, pela experiência e exemplos 

da capacidade do trabalho concretizado. 

Demos continuidade aos trabalhos alusivos ao Plano de Segurança da Água, estando a 

decorrer um projeto colaborativo com duração de um ano para, até abril de 2016, aprofundar 

as matérias associadas ao Plano.  

No controlo da qualidade da água para consumo humano foram realizadas mais de 670 

análises tendo sido registado apenas 1 incumprimento neste período. A juntar a esta, há 

ainda o facto notório de haver uma evolução muito positiva nas análises às águas das praias 

do Concelho (Alburrica, Barra-a-Barra, Palhais, Mexilhoeiro e Copacabana).  
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Este aspeto é valorizador do imenso trabalho que tem sido desenvolvido em matéria 

ambiental, mais concretamente na qualidade das águas (quer para consumo, quer nos 

investimentos na área da drenagem). Mostra, uma vez mais, que os investimentos até então 

produzidos têm proveitos diretos para os munícipes e para o Barreiro. 

Este é um sinal de confiança no trabalho produzido e de motivação para o muito a fazer, 

sendo de extrema importância a manutenção e remodelação das redes de abastecimento e 

drenagem. Neste período aprofundou-se a preparação de uma intervenção de renovação 

das infraestruturas em Santo António da Charneca, com quase dois quilómetros de rede, a 

iniciar em agosto. 

No âmbito do Plano de Controlo de Perdas de Água, no seguimento de todo o trabalho até 

aqui produzido e experiências trocadas com a iniciativa nacional do LNEC, os serviços 

deram seguimento à análise aos consumos não medidos, nulos e contadores parados, 

estando em preparação uma empreitada com vista à instalação e substituição dos 

contadores nestes casos. 

Assinala-se a continuidade da participação na iniciativa nacional alusiva à Gestão 

Patrimonial de Infraestruturas – iGPI, estando em elaboração nesta 2.ª fase a definição do 

Plano Tático de Gestão Patrimonial de Infraestruturas. Para acompanhamento da iniciativa 

nacional, à semelhança das anteriores, os serviços têm participado presencialmente e on-

line nas reuniões do grupo de trabalho. 

Como resultado dos avanços conseguidos em sede de gestão patrimonial e na atualização 

do cadastro de rede, realizou-se em 15 de julho uma sessão com os trabalhadores do 

Departamento para informação do processo da iGPI e implementação do sistema de ordens 

de trabalho georreferenciadas associadas à portabilidade. 

Acompanharam-se as alterações introduzidas ao projeto das Estações Elevatórias de Águas 

Residuais de Santo António Poente e Bairro da Liberdade, intervenções já referenciadas em 

anteriores informações. Iniciaram-se os estudos conducentes à remodelação das redes na 

Rua José Monteiro Vinhais, como forma de melhorar as condições em que estas operam 

naquela zona. Promoveu-se um acompanhamento próximo perante as obras na Avenida 

das Nacionalizações, nomeadamente os sistemas de abastecimento e drenagem na zona 

das rotundas em construção. 

Na área dos resíduos, limpeza e higiene urbana, considerando a época mais agressiva face 

ao perigo de incêndio, tomou-se como uma das prioridades a limpeza de terrenos 

municipais e o acompanhamento daqueles que não o sendo, carecem de limpeza por parte 



BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS  CAPITULO IV 

 
 

 22 

dos seus proprietários. Também na Mata Nacional da Machada se deu provimento à 

limpeza de caminhos como forma de prevenção de incêndios.  

A par destes, assumiram-se os demais trabalhos, como a recolha de mais de 4700 

toneladas de resíduos, limpeza de espaços e equipamentos municipais (incluindo Mercados 

Municipais). 

Ao nível dos espaços verdes, após a aprovação do Regulamento Municipal do Parque da 

Cidade, este foi publicado em Diário da República em julho, entrando em vigor em agosto. 

Relativamente aos demais espaços verdes, especialmente procurados nos meses de verão 

por se tratar de agradáveis zonas de estadia manteve-se o acompanhamento dos 32 000m2 

de espaços. Efetuou-se a necessária coordenação dos serviços em regime outsorcing (248 

000m2), de forma a garantir a salvaguarda dos interesses do Município na qualidade dos 

espaços e, desta forma, dos munícipes que os visitam.  

A delegação de competências, forte raiz da cooperação institucional entre autarquias na 

defesa das necessidades e anseios das populações, é uma matéria que carece de um 

acompanhamento permanente.  

Mais, carece de análise, reflexão e aprofundamento conjunto entre Câmara Municipal e 

Freguesias.  

É neste espírito que se promoveram várias reuniões com as freguesias para debate geral 

das matérias delegadas e, numa fase posterior, em mais concreto sobre as questões 

relativas à delegação da limpeza de vias e espaços públicos, estando previsto numa 

segunda fase a concretização de reuniões subordinadas ao tema dos Espaços Verdes. 

Complementarmente, acompanharam-se os trabalhos diários e apoiaram-se as freguesias 

perante as suas necessidades. Avaliaram-se os trabalhos desenvolvidos nas matérias 

delegadas.  

Ainda numa raiz de cooperação com as freguesias, e tendo em consideração questões 

colocadas pelos munícipes, promoveram-se reuniões com população para debater temas de 

alguns espaços concretos. São exemplo disso as reuniões promovidas na Praceta Avelar 

Brotero e na Alameda Ary dos Santos. 

No mês de Julho importa destacar a assinatura da consignação da empreitada de 

construção do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, e que assinalou o 

início da obra, localizada junto ao Mercado Abastecedor do Barreiro, na Quinta das Rebelas, 

cujo prazo de execução previsto é de cinco meses. De salientar que o Centro Intermunicipal 

de Recolha de Animais Errantes vai contemplar 33 boxes para cães, três celas de 



BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS  CAPITULO IV 

 
 

 23 

quarentena, um gatil, e um espaço administrativo. O novo equipamento, da responsabilidade 

do município do Barreiro e do Município da Moita, é um importante passo para os dois 

municípios, no que respeita à questão ambiental, proporcionando melhores condições aos 

animais abandonados. 

À semelhança de anos anteriores, no mês de Julho teve inicio o programa de vacinação 

anti-rábica e aplicação de microchip eletrónico em canídeos de munícipes, de acordo com a 

legislação em vigor. De forma descentralizada e passando por todas as freguesias do 

concelho damos corpo a mais um programa de vacinação. 

Nos mercados comemorámos o verão destacamos as frutas da época, realizámos a festa da 

cereja, realizamos os Santos Populares, os aromas dos manjericos e da sardinha assada 

invadiram o mercado. As marchas populares, da União Desportiva e Cultural Banheirense e 

a atuação do grupo Cantigas da Rua, animaram o mercado e quem esteve presente. 

E com a chegada do tempo quente, realizamos a distribuição de fardamento aos 

trabalhadores operacionais, adequando o fardamento á época do ano, de forma a dar as 

melhores condições de trabalho e em especial a quem permanece o período de trabalho no 

exterior. 

Após a aplicação dos vários métodos de seleção, estamos na reta final do concurso para a 

contratação dos 10 assistentes operacionais, a integrar o mapa de trabalhadores do 

município. Nesta fase já assinaram contrato 8 dos 10 assistentes operacionais em regime de 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado 

Inserido nas comemorações do dia da cidade realizámos o tradicional convívio com os 

trabalhadores, com a atribuição das medalhas de antiguidade, no dia 26 de  junho contando 

com mais de 700 trabalhadores. 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO 

Acompanhamento permanente da execução do cronograma financeiro de atividades de 

modo a assegurar o cumprimento da LCPA, nomeadamente a existência de fundos 

disponíveis, assim como, preparação e aprovação do cronograma para 2015. 

Neste período, tal como nos períodos anteriores, o Município do Barreiro, reduziu, 

sucessivamente, o nível de pagamentos em atraso, cumprindo assim a principal permissa 

da LCPA – redução dos pagamentos em atraso. 

Deu-se pagamento de todas as obrigações institucionais do Município e envio dos reportes 

periódicos para a DGAL através da aplicação SIIAL. 

Foi dada continuidade ao desenvolvimento da implementação do sistema de contabilidade 

de custos no Município do Barreiro. 

No período de tempo em análise verificou-se a celebração de 29 contratos escritos relativos 

a fornecimentos/prestações de serviços e empreitadas, no valor global de € 2.087.673,17 

(sendo 10 de empreitadas no valor de € 1.005.251,31). 

No que concerne os seguros, foram abertos, neste período de tempo, 13 novos contratos de 

seguros de responsabilidade civil, 4 de multirriscos, 5 de acidentes pessoais e 4 de 

automóvel. Foram igualmente contratualizados seguros temporários. 

Quanto à faturação destacamos o envio para o setor de contabilidade dos avisos recibos 

referentes ao seguro para os Bombeiros Voluntários do Barreiro no valor € 1.873,88, 

Bombeiros Voluntários Sul e Sueste € 1.736,78, Frota € 16.414,49, Multirriscos € 14.966,35; 

responsabilidade civil € 5.000,00, outros € 2.024,60. 

Relativamente à gestão do património imóvel, informa-se que o Município fez-se representar 

em duas reuniões de condomínio, tendo sido pago neste período o valor de € 580,00 

correspondente a quotizações. 

No património móvel concluiu-se o processo de usucapião referente ao edifício da Rua 

Teresa Borges, faltando apenas a celebração da escritura para que o edifício possa ser 

registado no património municipal. 

Neste período, foram efetuadas requisições ao exterior no montante de € 206.271,85 

acrescido de IVA. Foram abertos 170 processos de execução fiscal com um valor global de 

€ 9.263,70. Concluíram-se 52 processos com uma receita para o Município de € 261.863,70 

(quantia exequenda).  
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Estão a decorrer alguns processos de aquisição de bens e serviços dos quais se destacam: 

 Concurso Público com publicação no JOUE, no valor total base de € 845.500,00 para 

fornecimento de refeições em refeitórios escolares; 

 Prestação de serviços de enquadramento técnico para as piscinas municipais do 

Barreiro com o valor base de € 143.139,00; 

 Aquisição de dez viaturas ligeiras de mercadorias em regime de locação financeira 

com o valor base de € 189.000,00. 

A decorrer a desafetação de um terreno do domínio público para o domínio privado do 

Município para posterior cedência ao CRIVA.  

Em julho de 2015 a receita cobrada cifrava-se em 49,76 % do orçamentado, sendo este 

valor inferior em 5,17 % ao cobrado em igual período do ano anterior. 

Os cabimentos apresentavam um acréscimo de 4,95 % em relação ao mesmo período de 

2014. Os pagamentos registavam um aumento de 2,57 %. 

Tendo em consideração apenas as receitas do ano e com base no quadro n.º 1 em anexo, a 

receita global diminuiu 5,17 % em relação a igual período de 2014. A sua execução foi de € 

21.922.154, ou seja, 49,76 % do orçamentado. 

 

Gráfico n.º 1 – Execução receita global 
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Estrutura das receitas julho de 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 300 000 5 569 484 26,16% 23,15% 49,29%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 500 000 900 741 4,23% 3,74% 60,05%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2 000 000 584 005 2,74% 2,43% 29,20%
DERRAMA 450 000 38 400 0,18% 0,16% 8,53%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 9 195 0,04% 0,04% 9195,15%
IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.INDIRECTOS 3 084 109 637 409 2,99% 2,65% 20,67%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 633 995 2 657 880 12,49% 11,05% 57,36%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 67 500 37 732 0,18% 0,16% 55,90%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 161 090 5 341 224 25,09% 22,20% 58,30%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 876 300 470 415 2,21% 1,96% 53,68%
VENDA DE BENS 3 787 260 2 134 800 10,03% 8,87% 56,37%
VENDA SERVICOS + RENDAS 5 157 125 2 889 792 13,58% 12,01% 56,03%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21 645 15 541 0,07% 0,06% 71,80%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 42 039 224 21 286 618 100,00% 88,48% 50,64%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0 0,00% 0,00% 0,00%

SUB-TOTAL CORRENTES 42 039 224 21 286 618 100,00% 88,48% 50,64%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 12 400 0 0,00% 0,00% 0,00%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 470 291 272 499 9,83% 1,13% 57,94%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 1 214 102 329 991 11,91% 1,37% 27,18%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 2 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 315 000 26 094 0,94% 0,11% 8,28%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2 500 6 951 0,25% 0,03% 278,05%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 2 017 293 635 535 22,94% 2,64% 31,50%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 2 135 378 2 135 378 77,06% 8,88% 100,00%

SUB-TOTAL CAPITAL 4 152 671 2 770 913 100,00% 11,52% 66,73%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 44 056 517 21 922 154 91,12% 49,76%

TOTAL DAS RECEITAS 46 191 895 24 057 532 100,00% 52,08%

(Valores em Euros)
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Gráfico 2 – Evolução da receita 
 

 
 

 

Com uma execução de 50,64 % do orçamento previsto, as receitas correntes apresentavam em julho uma 

redução de 3,49 %, face a igual período de 2014, correspondente, em termos absolutos, a € 769.583. 

 
 
 
 

Gráfico n.º 3 – Execução das receitas correntes 
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Os impostos diretos, que representam 32,40 % do total do Orçamento, apresentavam uma 

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

face ao período homólogo de 2014, o que equivale a um decréscimo de 18,06%. 

Ao nível do IMI verificava-se um decréscimo de € 54.247, o IMT registava uma redução de € 

1.441.230, a Derrama apresentava um decréscimo de € 37.416 e o IUC uma redução de € 

41.219. 

 
Estrutura dos Impostos Diretos 

 
 

 
 
 
 
 

Gráfico n.º 4 – Execução dos impostos diretos 

 
 
 
 

 
 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Grau de 

Concretização

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 300 000 5 569 484 49,29%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 500 000 900 741 60,05%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2 000 000 584 005 29,20%

DERRAMA 450 000 38 400 8,53%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 9 195 9195,15%

IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00%

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 15 250 200 7 101 825 46,57%

(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 5 – Evolução dos impostos diretos 

 
 

Os impostos indiretos registavam uma execução de € 637.409, ou seja, 20,67 % do 
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do ano anterior. 
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Gráfico n.º 6 – Execução da receita de capital 
 

 
 
 
 

Gráfico n.º 7 – Execução das componentes da receita de capital 
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Os cabimentos, globalmente considerados, conheceram um acréscimo de 2,05 %. 
 
 
 

Evolução dos Cabimentos 

 
 
 
 
 

Gráfico n.º 8 – Evolução dos cabimentos 
 

 
 

 

Os pagamentos no final de julho de 2014 apresentavam um aumento de 2,57 % face a igual 

período do ano anterior o que, em termos absolutos, equivale a um acréscimo de € 

583.502,54. 
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Transitados
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Correntes 22 519 964 2 711 542 25 231 506 23 461 685 1 996 233 25 457 919 941 721 -715 308 226 413

Capital 6 057 715 4 031 483 10 089 198 8 547 723 2 040 740 10 588 464 2 490 009 -1 990 743 499 266

Total 28 577 679 6 743 025 35 320 704 32 009 409 4 036 973 36 046 382 3 431 730 -2 706 051 725 678
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Gráfico n.º 9 – Evolução da despesa global 
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Estrutura das Despesas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 484 580 8 748 418 48,25% 37,56% 60,40%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 384 647 546 832 3,02% 2,35% 39,49%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 835 041 6 031 908 33,27% 25,90% 47,00%

ENCARGOS FINANCEIROS 404 080 179 625 0,99% 0,77% 44,45%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 057 479 1 981 779 10,93% 8,51% 64,82%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 807 990 644 177 3,55% 2,77% 79,73%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 973 817 18 132 739 100,00% 77,85% 54,99%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 266 175 12 322 0,24% 0,05% 4,63%

INVESTIMENTO OBRAS 6 995 260 1 987 716 38,53% 8,53% 28,42%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 892 550 473 741 9,18% 2,03% 53,08%

OUTROS INVESTIMENTOS 757 793 377 378 7,32% 1,62% 49,80%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 195 960 83 660 1,62% 0,36% 42,69%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 754 580 383 985 7,44% 1,65% 50,89%

AMORTIZAÇÕES 245 760 122 879 2,38% 0,53% 50,00%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3 110 000 1 717 064 33,28% 7,37% 55,21%

SUB-TOTAL CAPITAL 13 218 078 5 158 745 100,00% 22,15% 39,03%

      TOTAL 46 191 895 23 291 485 100,00% 50,42%

DESIGNAÇÃO

2015
(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 10 – Execução da despesa 
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Gráfico n.º 11 – Execução das despesas correntes 
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As despesas de capital, com uma execução de 39,03 %, apresentavam um valor absoluto 
de € 5.158.745. 
 

Gráfico n.º 12 – Execução das despesas de capital 
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Gráfico n.º 13 – Evolução da dívida de médio e longo prazo 
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Durante o primeiro trimestre de 2015, o município do Barreiro estabeleceu compromissos 

plurianuais conforme o quadro seguinte. 

 

 

Com base nos dados disponíveis relativamente ao 2.º trimestre de 2015, podemos afirmar o 

seguinte:  

 A receita global diminuiu em relação a igual período de 2014; 

 Foram transitados todos os compromissos assumidos e não liquidados de 2014 para 

2015; 

 Os cabimentos globais apresentam um acréscimo face ao período homólogo de 

2014; 

 Os pagamentos registam um acréscimo face a 2014; 

 A execução da receita permitiu assegurar os encargos imediatos do Município; 

 Inexistem pagamentos em atraso (conceito LCPA); 

 

Temos vindo a acompanhar, ao longo de várias informações escritas, um conjunto de 

indicadores e de reflexões, suscitadas em alguma medida pelo contexto criado pela 

candidatura PAEL, sobre as quais, uma vez mais e tendo em conta o final do 2.º trimestre de 

Serviços para a actualização, suporte, apoio e 

manutenção das aplicações GISMAT-SIG, do 

u i ípio do arreiro – Ajuste Dire to

PH Informática, 

SA
36 meses

19-fev-2015 a 19-fev-

2018
0 00,00 €

Aquisição de serviços para manutenção do jardim 

da Avenida Bento Gonçalves e jardim do Convento 

da Madredeus da Verderena, no Concelho do 

Barreiro - Ajuste Directo

O Nabo do Brejo, 

Lda.
12 meses

02-mar-2015 a 02-

mar-2016
 ,00 €

Aquisição de serviços de recolha de sações de 1m3 

de capacidade de entulho e ervas - Ajuste Directo Suma, SA 12 meses
20-mar-2015 a 20-

mar-2016
9 0,00 €

Aquisição de serviços de apoio jurídico para o 

Departamento da Gestão da Cidade - Ajuste 

Directo

Bernardo 

Marques
24 meses

20-mar-2015 a 20-

mar-2017
0 000,00 €

Aquisição de serviços para manutenção de 

equipamentos AVAC, caldeiras, quadros eléctricos, 

equipamento de tratamento e circulação de águas 

na Piscina Municipal do Barreiro e Piscina 

Municipal do Lavradio - Ajuste Directo

DPM, Lda. 36 meses
08-abr-2015 a 07-abr-

2018
 0,00 €

Aquisição de serviços para limpeza das instalações 

municipais - Concurso Público sem publicação no 

JOUE

Operandus, Lda 12 meses
06-mai-2015 a 05-mai-

2016
 09 ,00 €

Aquisição de serviços de limpeza e manutenção 

dos espaços verdes da Escavadeira - Ajuste Directo
Persona 12 meses

08-jun-2015 a 07-jun-

2016
 00,00 €

Aquisição de serviços de medicina geral e familiar, 

para a assistência aos trabalhadores da Câmara 

Municipal do Barreiro - Ajuste Directo

Sérgio Silva 

Unipessoal, Lda
36 meses

16-jun-2015 a 15-jun-

2018
 000,00 €

Designação Fornecedor Vigência do contratoDuração do contrato
Valor Total  

sem IVA



                          SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO CAPITULO V 

 
  

 38 

2015, procuraremos debruçar-nos, sabendo, que estes elementos carecerão de alguma 

evolução uma vez que, ainda falta executar 2 trimestres de 2015. 

Sendo este relatório respeitante, no limite, à execução do 2.º trimestre de 2015, os dados 

apresentados referentes à execução do PAEL, não nos permitem, nesta fase, concluir como 

será a evolução dos mesmos ao longo do ano.  

 

Importa referir que nesta data não existem pagamentos em atraso no conceito da LCPA. 

 

Passemos então aos dados concretos: 

 

Evolução do n.º de trabalhadores no ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

794 728 -66,00 -8,31% 

 

Continuamos a verificar uma redução de trabalhadores face ao final de 2014, o que limita o 

trabalho do Município. 

 

 

 

Os valores apresentados, estão dentro das previsões apresentadas. 

Evolução do n.º de horas extraordinárias no ano de 2015 

2014 2015 Var. 

33 124,50 19 110,00 -14 014,50 -42,31% 

 

 

Valor candidatura Valor real

Remunerações certas e permanentes 11 273 838,71 5 556 855,08 -5 716 983,63 -50,71%

Trabalho Extraordinário e Ajudas de Custo 196 463,91 111 255,65 -85 208,26 -43,37%

Prestações Sociais 156 079,09 289 048,17 132 969,08 85,19%

Segurança Social 1 876 051,06 1 358 837,48 -517 213,58 -27,57%

Encargos com Saúde 480 000,00 203 281,30 -276 718,70 -57,65%

Total 13 982 432,77 7 519 277,68 -6 463 155,09 -46,22%

Var.

Evolução da massa salarial no ano de 2015
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O aumento de horas extraordinárias deve-se, exclusivamente, à necessidade de colmatar 

falhas provocadas pela redução excessiva de trabalhadores decorrente de sucessivas 

imposições legais. 

 

Evolução custo de horas extraordinárias e ajudas de custo no ano 
de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

196 463,91 111 255,65 -85 208,26 -43,37% 

 

Apesar do aumento do número de horas realizadas, o valor efetivamente pago com as 

mesmas fica ao nível do estimado. Esta discrepância deve-se, essencialmente, à redução 

do valor da hora extraordinária realizada, sendo amplamente representativa da 

desvalorização a que o trabalho vem sendo sujeito. 

 

Evolução dos valores dos contratos no ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

1 520 000,00 2 048 793,90 528 793,90 34,79% 

 

Este aumento de valor deve-se, essencialmente, ao contrato de empreitada para construção 

do Centro de Recolha de Animais Errantes e de todos os contratos referentes às 

candidaturas aprovadas pelo QREN e que foram concluídas no final de junho de 2015. 

 

Evolução dos valores das rendas no ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

200 000,00 71 319,34 -128 680,66 -64,34% 

 

Evolução dos valores das aquisições no ano de 2015  

Valor candidatura Valor real Var. 

716 777,72 416 291,64 -300 486,08 
-

41,92% 
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Evolução dos custos com iluminação pública 2015 

2014 2015 Var. 

996 164,42 525 775,56 -470 388,86 -47,22% 

 

 

Evolução dos subsídios atribuídos ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

1 098 458,47 490 809,93 -607 648,54 -55,32% 

 

 

Evolução das transferências para as juntas ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

1 275 467,53 612 170,82 -663 296,71 -52,00% 

 

 

Evolução do capital em dívida no ano de 2015  

Valor candidatura Valor real Var. 

16 782 428,07 18 122 665,88 1 340 237,81 7,99% 

 

 

 

 

 

 

 
Evolução das receitas com concessões no ano de 2015 

2014 2015 Var. 

120 175,85 55 074,40 -65 101,45 -54,17% 
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Evolução dos impostos indiretos e taxas no ano de 2015  

Valor candidatura Valor real Var. 

6 803 947,41 2 786 076,00 -4 017 871,41 -59,05% 

 

 

 

 

 

Evolução das cobrança em execução fiscal 2015 

2014 2015 Var. 

681 928,58 317 185,64 -364 742,94 -53,49% 

 

 

Evolução dos impostos diretos no ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

13 116 736,05 6 751 793,00 -6 364 943,05 -48,53% 

 

 

Evolução das receitas provenientes das tarifas de água e resíduos no 
ano de 2015 

Valor candidatura Valor real Var. 

10 090 421,10 4 778 893,58 -5 311 527,52 -52,64% 

 

Continuaremos a acompanhar a evolução destes elementos de modo a que os pressupostos 

da candidatura sejam cumpridos, nomeadamente, a inexistência de pagamentos em atraso 

e a redução do montante global em dívida a fornecedores.  
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SITUAÇÃO FINANCEIRA 31/07/2015 - QUADRO N.º 1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA 

 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
Orçamentado Executado

Peso 
Relativo

Peso na 
Estrutura

Grau de 
Concretização

Valor %

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 300 000 5 569 484 26,16% 23,15% 49,29% 10 164 000 5 623 732 25,50% 23,25% 55,33% -54 247 -0,96%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 500 000 900 741 4,23% 3,74% 60,05% 1 365 175 941 960 4,27% 3,89% 69,00% -41 219 -4,38%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2 000 000 584 005 2,74% 2,43% 29,20% 1 775 500 2 025 234 9,18% 8,37% 114,07% -1 441 230 -71,16%

DERRAMA 450 000 38 400 0,18% 0,16% 8,53% 345 000 75 815 0,34% 0,31% 21,98% -37 416 -49,35%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 9 195 0,04% 0,04% 9195,15% 5 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 9 195 #DIV/0!

IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 #DIV/0!

IMP.INDIRECTOS 3 084 109 637 409 2,99% 2,65% 20,67% 4 221 093 984 318 4,46% 4,07% 23,32% -346 909 -35,24%

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 633 995 2 657 880 12,49% 11,05% 57,36% 4 773 595 2 644 195 11,99% 10,93% 55,39% 13 686 0,52%

RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 67 500 37 732 0,18% 0,16% 55,90% 66 455 47 578 0,22% 0,20% 71,59% -9 846 -20,70%

FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 161 090 5 341 224 25,09% 22,20% 58,30% 8 648 876 5 003 315 22,68% 20,69% 57,85% 337 909 6,75%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 876 300 470 415 2,21% 1,96% 53,68% 1 031 960 349 664 1,59% 1,45% 33,88% 120 751 34,53%

VENDA DE BENS 3 787 260 2 134 800 10,03% 8,87% 56,37% 4 078 270 2 171 850 9,85% 8,98% 53,25% -37 050 -1,71%

VENDA SERVICOS + RENDAS 5 157 125 2 889 792 13,58% 12,01% 56,03% 5 294 580 2 179 741 9,88% 9,01% 41,17% 710 051 32,58%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21 645 15 541 0,07% 0,06% 71,80% 21 000 8 799 0,04% 0,04% 41,90% 6 742 76,62%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 42 039 224 21 286 618 100,00% 88,48% 50,64% 41 791 504 22 056 201 100,00% 91,19% 52,78% -769 583 -3,49%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0! 0

SUB-TOTAL CORRENTES 42 039 224 21 286 618 100,00% 88,48% 50,64% 41 791 504 22 056 201 100,00% 91,19% 52,78% -769 583 -3,49%

RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 12 400 0 0,00% 0,00% 0,00% 2 000 3 000 0,14% 0,01% 150,00% -3 000 -100,00%

FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 470 291 272 499 9,83% 1,13% 57,94% 517 795 302 043 14,18% 1,25% 58,33% -29 544 -9,78%

FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 1 214 102 329 991 11,91% 1,37% 27,18% 2 674 655 583 360 27,39% 2,41% 21,81% -253 368 -43,43%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0 0,00%

PASSIVOS FINANCEIROS 2 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 165 730 163 732 7,69% 0,68% -163 732 100,00%

OUTRAS RECEITAS CAPITAL 315 000 26 094 0,94% 0,11% 8,28% 340 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 26 094 0,00%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2 500 6 951 0,25% 0,03% 278,05% 2 500 8 106 0,38% 0,03% 324,24% -1 155 -14,25%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 2 017 293 635 535 22,94% 2,64% 31,50% 3 703 680 1 060 241 49,77% 4,38% 28,63% -424 705 -40,06%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 2 135 378 2 135 378 77,06% 8,88% 100,00% 1 069 916 1 069 916 50,23% 4,42% 100,00% 1 065 462 99,58%

SUB-TOTAL CAPITAL 4 152 671 2 770 913 100,00% 11,52% 66,73% 4 773 596 2 130 157 100,00% 8,81% 44,62% 640 757 30,08%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 44 056 517 21 922 154 91,12% 49,76% 45 495 184 23 116 442 95,58% 50,81% -1 194 289 -5,17%

TOTAL DAS RECEITAS 46 191 895 24 057 532 100,00% 52,08% 46 565 100 24 186 358 100,00% 51,94% -128 827 -0,53%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO
2015 2014 ∆ 2015-2014
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QUADRO N.º 2 – EVOLUÇÃO DOS CABIMENTOS 

 

 

 

Encargos 
Transitados

Ano Total
Encargos 

Transitados
Ano Total Ano Total Ano Total

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 484 580 56 684 8 938 260 8 994 944 35,33% 24,95% 62,10% 14 716 250 106 811 9 176 275 9 283 086 36,79% 26,28% 63,08% -238 015,36 -288 141,70 -2,59% -3,10%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 384 647 264 602 694 323 958 924 3,77% 2,66% 69,25% 1 245 846 269 923 616 576 886 499 3,51% 2,51% 71,16% 77 746,39 72 425,26 12,61% 8,17%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 835 041 1 615 865 10 238 837 11 854 702 46,57% 32,89% 92,36% 14 056 248 2 287 192 8 969 729 11 256 921 44,61% 31,87% 80,08% 1 269 108,19 597 781,54 14,15% 5,31%

ENCARGOS FINANCEIROS 404 080 12 370 208 786 221 156 0,87% 0,61% 54,73% 570 090 365 578 365 578 1,45% 1,04% 64,13% -156 792,21 -144 422,26 -42,89% -39,51%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 057 479 1 707 2 766 575 2 768 282 10,87% 7,68% 90,54% 3 383 105 2 325 2 774 452 2 776 777 11,01% 7,86% 82,08% -7 877,13 -8 495,78 -0,28% -0,31%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 807 990 45 006 614 905 659 911 2,59% 1,83% 81,67% 676 715 45 291 617 354 662 645 2,63% 1,88% 97,92% -2 448,77 -2 734,21 -0,40% -0,41%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 973 817 1 996 233 23 461 685 25 457 919 100,00% 70,63% 77,21% 34 648 254 2 711 542 22 519 964 25 231 506 100,00% 71,44% 72,82% 941 721,11 226 412,85 4,18% 0,90%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 266 175 11 317 189 689 201 006 1,90% 0,56% 75,52% 36 855 51 659 -15 759 35 900 0,36% 0,10% 97,41% 205 447,87 165 106,20 -1303,69% 459,91%

INVESTIMENTO OBRAS 6 995 260 1 759 700 2 900 826 4 660 526 44,02% 12,93% 66,62% 6 744 086 3 661 925 1 713 431 5 375 357 53,28% 15,22% 79,70% 1 187 394,88 -714 830,13 69,30% -13,30%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 892 550 98 242 709 457 807 699 7,63% 2,24% 90,49% 373 255 70 638 151 785 222 423 2,20% 0,63% 59,59% 557 672,47 585 276,17 367,41% 263,14%

OUTROS INVESTIMENTOS 757 793 171 435 483 609 655 044 6,19% 1,82% 86,44% 628 115 247 261 122 712 369 974 3,67% 1,05% 58,90% 360 896,76 285 070,29 294,10% 77,05%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 195 960 46 170 664 170 711 1,61% 0,47% 87,12% 205 560 189 130 189 130 1,87% 0,54% 92,01% -18 465,68 -18 419,37 -9,76% -9,74%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 754 580 740 177 740 177 6,99% 2,05% 98,09% 706 970 674 420 674 420 6,68% 1,91% 95,40% 65 756,62 65 756,62 9,75% 9,75%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 245 759 245 759 2,32% 0,68% 100,00% 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 245 759,00 245 759,00 100,00% 100,00%

AMORTIZAÇÕES 3 110 000 3 107 542 3 107 542 29,35% 8,62% 99,92% 3 222 005 3 221 995 3 221 995 31,94% 9,12% 100,00% -114 453,19 -114 453,19 -3,55% -3,55%

SUB-TOTAL CAPITAL 13 218 078 2 040 740 8 547 723 10 588 464 100,00% 29,37% 80,11% 11 916 846 4 031 483 6 057 715 10 089 198 100,00% 28,56% 84,66% 2 490 008,73 499 265,59 41,10% 4,95%

TOTAL 46 191 895 4 036 973 32 009 409 36 046 382 100,00% 78,04% 46 565 100 6 743 025 28 577 679 35 320 704 100,00% 75,85% 3 431 729,84 725 678,44 12,01% 2,05%

(Valores em Euros)

Executado Executado

Orçamentado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
DESIGNAÇÃO

Orçamentado

Valor %
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

2015 2014 ∆ 2015-2014
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QUADRO N.º 3 – EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
Orçamentado Executado Peso Relativo

Peso na 
Estrutura

Grau de 
Concretização

Valor %

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 484 580 8 748 418 48,25% 37,56% 60,40% 14 716 250 8 875 475 47,81% 39,09% 60,31% -127 056,92 -1,43%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 384 647 546 832 3,02% 2,35% 39,49% 1 245 846 585 380 3,15% 2,58% 46,99% -38 547,84 -6,59%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 835 041 6 031 908 33,27% 25,90% 47,00% 14 056 248 6 073 423 32,72% 26,75% 43,21% -41 515,44 -0,68%

ENCARGOS FINANCEIROS 404 080 179 625 0,99% 0,77% 44,45% 570 090 321 368 1,73% 1,42% 56,37% -141 743,39 -44,11%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 057 479 1 981 779 10,93% 8,51% 64,82% 3 383 105 2 091 499 11,27% 9,21% 61,82% -109 719,49 -5,25%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 807 990 644 177 3,55% 2,77% 79,73% 676 715 616 918 3,32% 2,72% 91,16% 27 259,06 4,42%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 973 817 18 132 739 100,00% 77,85% 54,99% 34 648 254 18 564 063 100,00% 81,75% 53,58% -431 324,02 -2,32%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 266 175 12 322 0,24% 0,05% 4,63% 36 855 10 648 0,26% 0,05% 28,89% 1 673,87 15,72%

INVESTIMENTO OBRAS 6 995 260 1 987 716 38,53% 8,53% 28,42% 6 744 086 1 769 342 42,70% 7,79% 26,24% 218 374,32 12,34%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 892 550 473 741 9,18% 2,03% 53,08% 373 255 122 917 2,97% 0,54% 32,93% 350 824,35 285,42%

OUTROS INVESTIMENTOS 757 793 377 378 7,32% 1,62% 49,80% 628 115 107 961 2,61% 0,48% 17,19% 269 416,65 249,55%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 195 960 83 660 1,62% 0,36% 42,69% 205 560 129 632 3,13% 0,57% 63,06% -45 972,29 -35,46%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 754 580 383 985 7,44% 1,65% 50,89% 706 970 332 337 8,02% 1,46% 47,01% 51 648,35 15,54%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 122 879 2,38% 0,53% 50,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 122 879,00 100,00%

AMORTIZAÇÕES 3 110 000 1 717 064 33,28% 7,37% 55,21% 3 222 005 1 671 082 40,33% 7,36% 51,86% 45 982,31 2,75%

SUB-TOTAL CAPITAL 13 218 078 5 158 745 100,00% 22,15% 39,03% 11 916 846 4 143 919 100,00% 18,25% 34,77% 1 014 826,56 24,49%

      TOTAL 46 191 895 23 291 485 100,00% 50,42% 46 565 100 22 707 982 100,00% 48,77% 583 502,54 2,57%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO

2015 2014 ∆ 2015-2014
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Candidatura   Breve Descrição Sumária valor elegivel 
% Comp. 

PORL 
Estado 

Parcerias 
para a 

Regeneração 
Urbana 

Bairros 
Críticos 

Requalificação Urbana da 
Quinta da Mina e Cidade 
Sol 

2.068.317 €   59.30% Aprovada 

Realização e execução do 
projecto de Marketing 
Comercial 

2.625 €  65.00% Aprovada 

Assessoria técnica externa 
à implementação e 
avaliação do Programa de 
acção 

75.000 €  65.00% Aprovada 

Divulgação do Programa de 
Parcerias para a 
Regeneração Urbana 

17.950 €  65.00% Aprovada 

Geração de energia 
alternativa para os edifícios 
a intervir e certificação 
energética 

14.975 €   65.00% Aprovada 

Execução dos Arranjos 
Exteriores da Escola EB1 de 
Santo António da Charneca 

 174.062 €  65.00% Aprovada 

Conservação do edifício de 
apoio ao movimento 
associativo dos moradores 

33.500 €  65.00% Aprovada 

Conservação do exterior do 
Pavilhão Municipal Luis de 
Carvalho 

131.131 €  65.00% Aprovada 

“Barreiro Vivo”  6.996.860 €  50.00% Não Aprovado 
Renovação do Edifício 
Municipal sito na Rua 10 545.000 €  50.00% Não Aprovado 

Conservação do Gabinete 
de Atendimento e Apoio à 
Comunidade 

24.500 €  50.00% Não Aprovado 

Zonas 
Ribeirinhas 
e Marítimas 

Qualificação - Bento 
Gonçalves, Barreiro Antigo 1.373.973 €   72.00% Aprovada 

Qualificação - Alburrica   2.269.555 €  72.00% Aprovada 
Ampliação atividade 
económica 120.000 €  25.00% Não Aprovado 

Eficiência energética 20.000 €  50.00% Não Aprovado 
Recuperação edifícios 
municipais 689.725 €  50.00% Não Aprovado 

Mobiliário urbano 232.524 €  50.00% Não Aprovado 

Iluminação Pública 1.107.200 €  50.00% Não Aprovado 
Qualificação - Frente rio/ 
Bento Gonçalves 720.974 €  50.00% Não Aprovado 

Controlo e disseminação da 
intervenção   30.000 €  65.00% Não Aprovado 

    
Reabilitação da Protecção 
Marginal do Passeio 
Augusto Cabrita, no Barreiro 

 759.544 €  65.00% Aprovada 

    REPARA - Limpeza do coletor 
da Avª Bento Gonçalves  84.700,00 €  65.00% Aprovada 
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Reabilitação Urbana 

Reabilitação da Piscina 
Municipal do Barreiro 170.955,00 €  65.00% Aprovada 

Requalificação do Bairro 
Alves Redol 139.766,92 €  65.00% Não Aprovado 

Requalificação do Bairro 
Alfredo da Silva   96.519,06 €  65.00% Aprovada 

Requalificação/Ampliação 
do Cemitério Vila Chã   1.354.374 €  65.00% Não Aprovado 

Prolongamento do Passeio 
Augusto Cabrita 149.202,83 €  65.00% Aprovada 

Recuperação dos Moinhos 
de Alburrica 79.410,05 € 65.00% Aprovada 

Alburrica - Pavimentação de 
Parque de Estacionamento 
e Caminhos Pedonais 

59.484,42 € 65.00% Aprovada 

Parque Juvenil dos 
Pardalitos 158.600,88 € 65.00% Aprovada 

Reabilitação do Café 
Barreiro 98.922,68 € 65.00% Aprovada 

Recuperação do Parque 
Infantil Professora Maria 
Machado 

74.003,02 € 65.00% Aprovada 

Requalificação do Bairro 
das Palmeiras 178.922,33 € 65.00% Aprovada 

Revitalização do Centro do 
Barreiro 290.313,85 € 65.00% Aprovada 

Requalificação/Ampliação 
do Cemitério Vila Chã 1.354.373,6€  65.00% Aprovada 

Requalificação da 
envolvente ao Mercado e 
Piscina do Lavradio 

183.689,64 € 65.00% Aprovada 

Reabilitação da Rede Viária 
do Barreiro 769.564,07 € 65.00% Aprovada 

Valorização Largo Soeiro 
Gomes 100.465,14 € 65.00% Aprovada 

Largo Alexandre Herculano 26.419,40 € 65.00% Aprovada 
Monumento Escultórico 
Fuzileiros Navais 36.750,00 € 65.00% Aprovada 

Requalificação do parque 
Infantil da Cidade Sol 22.664,02 € 65.00% Aprovada 

    Requalificação do Bairro 
Alfredo da Silva - 2ª Fase 59.998,00 € 65.00% Não Aprovado 

Req. da Rede Escolar 1º 
Ciclo Edu. Pré-Escolar 

Antiga Escola Mendonça 
Furtado - Centro Escolar    1.460.751 €  65.00% Aprovada 

EB1/JI da Penalva       629.917 €  65.00% Aprovada 

EB1 nº3 do Barreiro    2.051.566 €  50.00% Não Aprovado 

EB n.º3 do Barreiro 1.813.900 €  65.00% Não Aprovado 

Mobilidade Territorial  

Requalificação Urbana da 
Rua Calouste Gulbenkian       544.500 €  50.00% Não Aprovado 

Constituição do Corredor 
Ciclável Poente da Zona 
Urbana do Barreiro 

      440.000 €  50.00% Não Aprovado 
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Melhoria da Acessibilidade 
Urbana na Zona Antiga do 
Barreiro       600.000 €  

50.00% Não Aprovado 

Energia  

Implementação de 
equipamentos para melhoria 
da eficiência energética da 
iluminação pública e 
semaforização no Barreiro 

      153.181 €  50.00% Aprovada 

Promoção e capacitação 
institucional  

Uma Memória e um Futuro 
para o Barreiro - Reforço e 
Promoção da Identidade 
Territorial 

 438,293.57€  40.00% Aprovada 

Estratégia de Promoção 
Nacional e Internacional do 
Arco Ribeirinho Sul 

 98,701.72€  40.00% Aprovada 

Uma Biblioteca para o 
Mundo – animação e 
mobilização comunitária 
num contexto de 
capacitação tecnológica 

 119,563.41 €  40.00% Não Aprovado 

Portal Executivo - 
Capacitação e 
Desmaterialização de 
Processos de Tomada de 
Decisão Hierárquica 

      136.675 €  40.00% Não Aprovado 

Barreiro - Desmaterialização 
e Modernização de um 
Município a Smart City 

695.572,36 € 40.00% Aprovada 
    

Transportes Coletivos do 
Barreiro 

SMART Barreiro       176.780 €  40,00% Aprovado 

PRO MOVE         54.350 €  40,00% Não Aprovado 

TCB 3.0 171,692.32 € 40,00% Aprovado 

TCB, estratégia a 20 anos 53,000.00 € 65.00% Em Análise 
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Processo n.º 603/05.7BEALM do TAF de Almada 

Ação movida pela SEGUM – Soc. de Construções, S.A. contra a CMB.  

Impugnação de cobrança de taxas. 

Aguarda sentença. 

 

Processo n.º 3002/07.2BELSB da 4ª Unid. Orgânica do Trib. Adm. Circ. Lisboa 

Ação proposta pela AMEC – Associação de Música Educação e Cultura contra a CMB com 
base em protocolo que assinou com o Município. 

Sentença proferida em 13/02/2009; Incompetência do T. Adm. Círculo de Lisboa. Remessa 
dos autos para o TAF de Almada. 

Julgamento marcado para 08/06/2011. 

Foram juntos novos documentos na sequência da decisão proferida em audiência de 
julgamento. 

Foi proferida sentença, na qual o Município foi condenado a pagar à A. 90.409,48€ (noventa 
mil, quatrocentos e nove euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido de juros. 

Foi apresentado recurso em Dezembro de 2012 e foi distribuído no TCA Sul em 14-01-2013. 

Aguarda Acórdão. 

 

Processo n.º 788/08.0BEALM do TAF de Almada 

A. : Arkhétypos – Atelier de Arquitectura, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Ação de responsabilidade civil extracontratual por anulação de concurso de ideias. Ação 
contestada pela CMB. 

Resposta à matéria de facto constante da base instrutória em 16.11.2009. 

Sentença favorável ao Município.  

A autora recorreu e já foram produzidas alegações no TCA. 

 

Processo n.º 1030/08.0BEALM do TAF de Almada 

Ação movida por Vitor Correia Duarte e Manuel Crespo na qual é pedida indemnização ao 
Município por ocupação de terreno. 

Contestada em 07/09/2009. 

Sentença proferida em 03/05/2010 favorável ao Município a julgar procedente a excepção 
da incompetência do Tribunal. 

Os Autores intentaram nova ação (processo n.º 2125/10.5TBBRR no Tribunal Cível). Foi 
contestada e foi elaborada sentença a dar razão aos Autores no pedido indemnizatório.  

Foi interposto recurso que ainda está no Tribunal da Relação. 
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Processo n.º 797/09.2BEALM do TAF de Almada 

Ação movida pelo Mº. Público pedindo a declaração de ilegalidade da tarifa do Regulamento 
Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Pluviais. 

Oposição enviada em 11.09.2009. Foi recebida resposta do Mº.Pº. 

Aguarda decisão  

 

Processo n.º 915/09.0BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do Regulamento Municipal de 
Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.12.2009.  

Aguarda sentença. 

 

Processo n.º 1041/09.8BEALM do TAF de Almada 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do mesmo Regulamento 
em matéria de liquidação de nova taxa.  

Contestação em 11.12.2009.  

Produzidas alegações em 5/12/2011. 

O processo voltou à fase de contestação em Julho de 2014 

Contra-alegações apresentadas em Setembro de 2014 

 

Processo n.º 1014/08.8BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de Autedor – Publicidade Exterior, Lda. contra aplicação do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.05.2009. 
Alegações de direito em 28.12.2009. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 
em Julho de 2014. 

 

Processo n.º 303/07.0BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de posse administrativa de imóvel em 28/12/2006. 

Junção de procuração no processo em 05.04.2010.  

Sentença de 03/01/2011 desfavorável ao Município.  

Foi interposto recurso em 01/02/2011. 

Incidente de Habilitação de Herdeiros de uma das A.A. em 14 de Janeiro de 2010. 

Distribuído no TCA Sul em 21-03-2011.Proferido acórdão em 13 de Setembro de 2014 – o 
processo vai baixar ao TAF para nova decisão. 
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Processo n.º 658/07.0TBBRR do 2º. Juízo do Tribunal Judicial do Barreiro 

Ação cível com pedido de indemnização movida por Raquel Maria Lino de Oliveira contra 
vários R.R., incluindo o Município do Barreiro. 

A ação de indemnização, com fundamento na morte de um menor por queda numa cisterna 
não vedada, não foi contestada pelo Município. Ulteriores desenvolvimentos foram decididos 
por despacho, designadamente os decorrentes do falecimento de alguns réus.  

Foram indicadas testemunhas nos autos e prova documental, em como a rede em causa é 
privada, em Outubro de 2013. 

Sentença proferida em 26 de Maio de 2015, favorável ao Município  

 

Processo n.º 272/10.2BESNT – 3ª. Unid. Org. do TAF de Sintra 

Ação Administrativa Especial interposta pelo Município de Cascais contra a CDPOR de 
Lisboa em que o Município do Barreiro é contra-interessado. 

Contestação elaborada em 14 de Abril de 2010. 

Proferido despacho saneador em 08 de Setembro de 2014 

Aguarda decisão. 

 

Processo n.º 725/10.2 da U.O. 2 do TAF de Almada 

Impugnante: Galp – Comercialização Portugal S.A. 

Impugnada: Fazenda Pública 

Exequente(?) – Município do Barreiro 

Foi contestada a impugnação. Aguarda-se despacho que decida as exceções invocadas. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 
em Julho de 2014. 

 

Processo n.º 2125/10.5TBBRR – Trib. Fam. Men. e Comarca do Barreiro - 3º. Juízo 
Cível 

A.: Vitor Duarte e Outros 

R. : Município do Barreiro 

Foram apresentadas alegações no recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça, 
em 28 de Maio de 2012. 

Recurso apresentado pelo A. 

O Município contra-alegou em Novembro de 2014. 
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Processo n.º 152/12.7BEALM do TAF de Almada 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 
interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 
já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

Processo n.º 504/12.2BEALM do TAF de Almada 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 
13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

Processo n.º 1119/12.0BEALM do TAF de Almada 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de Discussão e Julgamento agendada para 2 e 4 de Março 

 

Processo n.º 1105/09.8BEALM do TAF de Almada – 2ª Unid. Org. 

Ação de impugnação movida pela Cipol, S.A., deduzindo pedido contra a liquidação de 
taxas devidas pela instalação de bombas combustíveis liquidas e gasosas em propriedade 
privada com abastecimento na via pública e no interior de propriedade. 

Ação contestada.  

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso.  
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Processo n.º 1325/09.5BEALM do TAF de Almada 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra a liquidação de nova taxa ao abrigo 
do mesmo Regulamento. Contestação em 12.01.2009. 

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso e foram apresentadas as correspondentes alegações em Julho de 
2014. 

 

Processo n.º 1642/14.2TBRR do Trib. de Fam., Men. e de Comarca do Barreiro 

A. Forte & Pinheiro 

R. Município do Barreiro 

Ação declarativa relativamente ao licenciamento de uma alteração ao edifício sito na Rua 
Nuno Tristão, N.º 22-B, Alto do Seixalinho, Barreiro 

Contestada em 19 de Setembro de 2014 

 

Processo n.º 152/12.7BEALM do TAF de Almada 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 
interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 
já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

Processo n.º 504/12.2BEALM do TAF de Almada 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 
13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

Processo n.º 1119/12.0BEALM do TAF de Almada 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 
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Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de discussão e julgamento agendada para dia 02 e 04 de Março de 2015. 

A ação foi suspensa em sede de discussão e julgamento, com vista ao acordo entre a A. e 
os coproprietários do prédio, objeto da ação. 

 

Processo n.º 1012/14.2BEALM do TAF de Almada 

A: Petrogal – Petróleos de Portugal  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade e de ocupação de via pública do ano de 2014 

Apresentada contestação. 

 

Processo n.º 1019/14.0BEALM do TAF de Almada 

A: Repsol  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade do ano de 2014 

Apresentada contestação. 

 

Processo n.º 1221/14.4BEALM do TAF de Almada 

A: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo  

R.: Município do Barreiro 

Ação administrativa comum “edifício fénix “ 

Em fase de contestação. 

Processo n.º 1221/14.4BEALM-A do TAF de Almada 

A: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo  

R.: Município do Barreiro 

Providência cautelar, com vista a obstar à certificação da propriedade horizontal do “edifício 
fénix “ 

Providência cautelar indeferida por despacho proferido em 18 de Junho de 2015  

 

Processo nº 934/08.4BEALM -SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, 
S.A. 

Impugnação de Taxas (2008) 
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Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Apresentada contestação. 

 

Processo nº 1021/08.0BEALM -ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Apresentadas alegações. 

 

Processo nº 659/9.3BEALM - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Foi apresentada contestação. Emitido parecer do Ministério Público. 

10.01.12 – Enviado e-mail, com nota discriminativa e justificativa de custas de parte,  

18.01.12 - Enviada sentença ao Dr. Ricardo Medeiros  

24.01.12 – Enviadas guias de pagamento das custas devidas à Dr.ª Beatriz Peres 

20.05.15 – Recebemos sentença, que nos foi enviada pela Drª Carla Filipe. O Tribunal por 
lapso notificou diretamente o Município. 

22.05.15 – Reenviámos sentença para Drª Carla Filipe, com indicação para o pagamento no 
valor de €1.148,62, ser cumprido estritamente nos 30 dias indicado pelo Tribunal. 

09.06.15 – Recebemos nota discriminativa das custas de parte da NOS Comunicações, 
S.A.. 

15.06.15 – Enviámos para Drª Carla Filipe, para proceder ao pagamento. 

 

Processo nº 724/09.7BEALM - SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, 
S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

16.12.09 - Foi apresentada contestação. 

25.09.13 – Recebemos notificação para nos pronunciarmos sobre requerimento da parte 
contrária e juntar processo administrativo. 

03.10.13 – Foi entregue requerimento no TAF Almada – Unidade Orgânica 2. Protestando 
juntar processo administrativo (6 Vols.) caso se entenda por necessário. 
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Processo nº 962/09.2BEALM -SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, 
S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

05.01.10 - Foi apresentada contestação. 

29.10.10 – Setgás apresentou alegações. 

02.11.10 – Junção aos autos do processo administrativo. 

22.04.15 – Recebemos sentença, com decisão favorável ao Município do Barreiro. 

 

Processo nº 656/09.9BEALM -ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Foi apresentada contestação. Emitido parecer do Ministério Público. 

18.11.11 – Interpusemos recurso 

14.01.12 – Apresentámos alegações 

24.01.12 – Apresentámos requerimento, sobre admissão do recurso, uma vez que foi 
recebido como apelação. 

02.02.12 – Elaboração de requerimento 

30.03.12 – Recebemos sentença 

30.05.12 – Recebemos despacho sobre decisão de manter decisão 

19.06.12 – Recebemos nota discriminativa e justificativa 

23.07.12 – Recebemos notificação de conta e guias de custas devidas pela C.M.B. 

03.06.15 – Recebemos nota discriminativa e custas de parte. 

05.06.15 – Recebemos sentença. C.M.B. Já tinha recebido, por lapso do Tribunal que 
notificou directamente. 

 

Processo nº 1212/09.7BEALM - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

Foi apresentada contestação. 

26.11.12 – Recebemos parecer do Ministério Público 

12.03.13 – Recebemos requerimento da Zon Tv Cabo Portuguesa, S.A. 

23.04.15 – Recebemos sentença, que foi desfavorável ao Município do Barreiro. 

13.05.15 – Recebemos pedido de custas de parte da Zon/Tv Portugal, S.A. 
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13.05.15 – Enviámos nota discriminativa das custas de parte p/Drª Carla Filipe 

 

Processo nº 655/09.0BEALM - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada  

Foi apresentada contestação. 

 

Processo nº 761/11.1BEALM - CARLOS HUGO PEREZ DIMAS GIL  

MARIA DEL OLVIDO PEREZ Y BAÑUELOS GIL 

VICTOR MANUEL PEREZ DIMAS GIL 

Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

06.12.11 – Apresentámos contestação 

17.05.13 – Recebemos sentença. 

07.06.13 -  Enviámos requerimento c/comprovativo de pagamento de taxa de justiça 

18.07.13 – Recebemos notificação com data de audiência preliminar. 

16.09.13 – Tribunal informou que a audiência prévia ficou sem efeito. Aguardar nova 
notificação com designação de data. 

26.03.14 – Enviado requerimento probatório p/Tribunal, através do SITAF 

21.10.14 – Recebemos notificação para a realização de audiência prévia  

16.04.15 – Foi-nos remetida contestação da Axa Portugal – Companhia de Seguros, S.A. 

 

Processo nº  783/10.0BEALM - APN – Publicidade, Lda   

Impugnação 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

27.06.12 – Recebemos requerimento da C.M.B. a revogar mandato conferido ao Dr. Manuel 
Fernando Salazar e Procuração nº 06/2012 

 

Processo nº442/10.3BEALM   - Transportes Sul do Tejo, S.A.  

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

22.11.12 – Recebemos requerimento com documentos dos TSB – Transportes Sul do Tejo, 
S.A. 

03.12.12 – Enviámos resposta p/TAF Almada. 
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20.01.14 – Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 
e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

03.10.14 – Recebemos requerimento da parte contrária onde manifesta ao Tribunal que as 
partes não chegaram a acordo 

07.10.14 – Enviámos requerimento a subscrever os termos do requerimento da parte 
contrária. 

23.10.14 – Enviámos requerimento onde consta que deve ser indeferida a intervenção 
requerida pelos TST. 

 

Processo nº1013/12.5BEALM - João Alberto Ramos Nunes  

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

07.12.12 – Recebemos P.I.. com prazo de 30 dias para contestar 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

06.01.14 – Recebemos alegações da parte contrária, via fax. 

29.01.14 – Apresentámos alegações. 

 

Processo nº1062/12.3BEALM - Liberty Seguros, S.A. 

Acção Administrativa Comum – Forma Sumária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

18.12.12 – Recebemos P.I. com prazo de 20 dias para apresentar contestação 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada. 

07.11.13 – Enviado p/Tribunal requerimento probatório e certidão 

 

Processo nº1075/12.5BEALM - Henrique Pereira dos Santos  

Acção Administrativa Especial de pretensão Conexa com Actos Administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

18.12.12 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

22.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

07.03.13 – Envio do processo administrativo p/TAF Almada (constituído por Volume I e II) 

17.06.14 -  Envio de alegações p/TAF Almada 

12.12.14 – Recebemos notificação de renúncia de mandato da parte contrária. 

20.01.15 – Recebemos notificação com junção de procuração outorgada a novo mandatário 
da parte contrária. 
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Thyssenkrupp Elevadores, Lda  

Acção Administrativa Comum – Forma ordinária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

24.06.13 – Enviámos contestação. 

18.09.13 – Recebemos notificação do tribunal, para em 10 dias esclarecer se a entidade 
demandada prevê o pagamento das restantes facturas reclamadas, proximamente. 

27.09.13 – Enviámos requerimento para Tribunal 

09.12.13 – Enviámos requerimento/resposta p/TAF Almada. 

17.12.13 - Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 
e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

13.01.14 – Enviámos requerimento com rol de testemunhas 

24.09.14 – Envio de Requerimento por plataforma electrónica 

 

Processo nº610/13.6BEALM - STAL/Joaquim Augusto Martinho Vilas Boas Almeida  

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada  

09.07.13 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

20.09.13 - Enviámos contestação para Tribunal. 

23.01.14 - Enviámos processo administrativo para Tribunal 

 

Injunção nº 167062/13.0YIPRT - CONSTROPE – Congevia, Engenharia e Construção, 
S.A.   

Balcão Nacional de Injunções 

03.01.14 – Enviámos oposição 

15.04.14 – Recebemos aperfeiçoamento dos articulados 

21.05.14 – Enviámos contestação (no exercício do contraditório). 

28.10.14 – Entregue no Tribunal processo administrativo 

02.02.15 – Marcada audiência prévia para 08.04.15 às 14h30. 

20.04.15 – Enviámos requerimento com resposta ao pedido de admissão aos autos de duas 
actas de reunião de obra 

 

Processo nº48/14.8BEALM - CONSTROPE – Congevia, Engenharia e Construção, S.A.  

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

17.03.14 – Enviámos contestação. 
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21.05.14 – Enviámos requerimento a confirmar o que já fora afirmado na contestação. 

11.06.14 – Enviado requerimento a requerer admissão de notificação às partes 

 

Processo  Inquérito nº 375/10.3PCBRR - Carlos Manuel Viegas Cerqueira  

Serviços do Ministério Público do Barreiro – Secção de Processos 

Em prazo para requerer abertura de Instrução 

 

Processo nº1130/12.1BEALM - Pamafe Informática, Lda  

Processo de Execução 

Tribunal Administrativo e fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

PA 28/2014  - Serviços do Ministério Público 

26.06.14 -  Enviado requerimento a requerer arquivamento do PA. 

Participação de roubo no Eco-Moínho  

Apresentação de queixa crime e pedido de indemnização 

 

Anabela Nabais Figueira  

Agressão no Parque da Cidade 

 

Processo Inquérito nº 440/14.8TELSB - Astrolimpa, Sociedade de Limpezas 
Industriais, S.A.  

DIAP – Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa - Secção Única 

24.04.15 – Recebemos uma informação interna do Dr. Ricardo Ferreira com a sugestão de 
que a C.M.B. deveria constituir-se como Assistente de forma a ser ressarcida dos danos 
sofridos.
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

11 03-06-2015 178 Ata da Reunião Pública de CMB realizada em 20 de Maio de 2015. 

11 03-06-2015 179 Comemorações do Dia da Cidade - Barreiro Reconhecido 2015 

11 03-06-2015 180 Bebé da Cidade 

11 03-06-2015 181 Documentos de Prestação de Contas consolidadas entre a Câmara Municipal do Barreiro e os Serviços 
Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro. 

11 03-06-2015 182 Saudação Atletas da Liga Nacional de Karaté Portugal. 

11 03-06-2015 183 Saudação - Futebol Clube Barreirense 

11 03-06-2015 184 Saudação António Cabrita e a São Castro 

11 03-06-2015 185 Saudação - Hey, Pachuco! Associação Cultural e OUTRA - Associação Cultural 

11 03-06-2015 186 Atribuição de Subsidio à Academia de Judo do Barreiro. 

11 03-06-2015 187 Atribuição de subsídio à OUTRA - Associação Cultural 

11 03-06-2015 188 Cedência de Transportes a entidades do Concelho. 

11 03-06-2015 189 Atribuição de Subsidio no âmbito das atividades de animação e apoio à Familia do Pré-escolar. 

11 03-06-2015 190 Atribuição de subsidio ao Instituto dos Ferroviários 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

11 03-06-2015 191 Atribuição de subsidio de alimentação ao Agrupamento de Escolas de Casquilhos, relativo aos 
alunos das salas do pré-escolar e 1º ciclo da Escola EB 2/3 Quinta Nova da Telha. 

11 03-06-2015 192 Atribuição de subsídio de alimentação ao Agrupamento de Escolas do Barreiro, relativo aos alunos 
da EB nº 3 do barreiro e às 4 turmas de 1º ciclo a funcionarem na sede do agrupamento. 

11 03-06-2015 193 Devolução de verba - Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre, nº 105, 3º Dt.º União de Freguesias do Alto 
do Seixalinho, Santo André e Verderena - Procº OI/9/15 

11 03-06-2015 194 Processo Disciplinar nº 04/2014 - Decisão Final 

11 03-06-2015 195 Atribuição de medalha de antiguidade aos trabalhadores da Autarquia, Serviços Municipalizados de 
Transportes Coletivos do Barreiro e Juntas de Freguesia. 

11 03-06-2015 196 Processo nº 239/10.0PDBRR, da Comarca de Lisboa - Barreiro - Inst. Local - Secção Criminal - J2 - 
Aceitação de objetos apreendidos. 

11 03-06-2015 197 Processo nº 509/2015 - Pagamento de Indeminização. 

11 03-06-2015 198 Atribuição de subsídio ao agrupamento de Escuteiros 1011 – Lavradio 

12 09-06-2015 199 Adjudicação do fornecimento de refeições, em refeitórios escolares, mediante Concurso Público, 
com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia. 

13 17-06-2015 200 Saudação - Equipas de Basquetebol - Masculina Sub-14 do Futebol Clube Barreirense e Feminina 
Sub14 do Grupo Desportivo da Escola Secundária de Santo André. 

13 17-06-2015 201 Protocolo de Parceria entre o Município do Barreiro e a Administração do Porto de Lisboa 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

13 17-06-2015 202 Ata da reunião ordinária privada de CMB realizada em 03 de junho de 2015. 

13 17-06-2015 203 Ata da reunião extraordinária privada de CMB realizada em 9 de junho de 2015. 

13 17-06-2015 204 Parecer sobre os projetos de Lei nº 941/XII, 942/XII, 943/XII, 944/XII, 946/XII, 947/XII Ee 948/XII, 
referente à criação das Juntas das Freguesias de Coina, Santo André, Lavradio, Alto do Seixalinho, 
Palhais, Barreiro e Verderena, respetivamente. 

13 17-06-2015 205 Ratificação de Despacho de cedência de transportes ao Grupo Desportivo Fabril do Barreiro. 

13 17-06-2015 206 Saudação - Equipa de Bâmbis de Hóquei em Patins do Grupo Desportivo Fabril do Barreiro. 

13 17-06-2015 207 Saudação - Judoca Diogo Martins 

13 17-06-2015 208 Atribuição de subsidio de alimentação ao Agrupamento de Escolas de Casquilhos, relativos aos 
alunos das salas do pré-escolar e 1º ciclo da Escola EB 2/3 Quinta Nova da telha. 

13 17-06-2015 209 Atribuição de Subsídios referentes ao mês de junho no âmbito do Programa "Mexe com a Idade" - 
Época desportiva 2014/2015. 

13 17-06-2015 210 Pedido de Ausência ao lugar nº 80/1 do Mercado Abastecedor do Barreiro - processo nº 506/C. 

14 01-07-2015 211 Saudação - futebolista Nuno Belchior 

14 01-07-2015 212 Saudação - cientista David Sobral 

14 01-07-2015 213 Venda de Merchandasing do Espaço Memória 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

14 01-07-2015 214 Atribuição de subsídio à comissão de Festas do Barreiro 2015 

14 
01-07-2015 215 Retificação do acordo de cooperação entre o Município do Barreiro e a policia de segurança pública 

14 
01-07-2015 216 Protocolo entre a augi 19.1 - rua da portagem/rua das flores, a AEBT - AUTO ESTRADAS DO BAIXO 

TEJO, S.A. e a Câmara Municipal do Barreiro 

14 
01-07-2015 217 Ratificação de despacho de cedência de transportes a entidades do concelho 

14 
01-07-2015 218 Ratificação do despacho n.º 274/2015 de 22 de junho 

14 
01-07-2015 219 Abertura de concurso público, sem publicação de anuncio no jornal oficial da união europeia, para 

aquisição de 2 máquinas retroescavadoras com lança extensível, através do sistema de locação 
financeira, com retoma de 1 máquina retroescavadora, marca case 

14 
01-07-2015 220 Abertura de concurso público, sem publicação de anuncio no jornal oficial da união europeia, para 

locação financeira para financiamento da aquisição de 2 máquinas retroescavadoras com lança 
extensível 

14 
01-07-2015 221 Abertura de concurso público, sem pub. De anuncio no jornal oficial da união europeia, para aquisição 

de 10 viaturas ligeiras de mercadorias com cabine dupla e caixa de carga em madeira, através de 
locação finan., retoma 5 viaturas ligeiras e 1 viatura pesada 

14 
01-07-2015 222 Atribuição de subsidio à comissão de festas do barreiro 2015 

14 
01-07-2015 223 Retificação do acordo de cooperação entre o Município do Barreiro e a policia de segurança pública 

14 
01-07-2015 224 

Atribuição de subsidio de alimentação ao agrupamento de escolas do barreiro, relativo aos alunos da EB 

N.º 3 DO BARREIRO e às 4 turmas de 1º CICLO a funcionarem na sede do agrupamento 

14 
01-07-2015 225 

Atribuição se subsidio para o funcionamento  de turmas do 1º ciclo e jardins de infância da                

rede pública - 2ª tranche 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

14 01-07-2015 226 Retificação da deliberação camarária n.º 161/2015 - ct/24/08 

14 
01-07-2015 227 Direito de preferência na transmissão a titulo oneroso do imóvel sito na travessa da parreirinha, 6 - união 

de freguesia do barreiro e lavradio - (dpf/1/15) 

14 
01-07-2015 228 Devolução de verba - rua Dr. Manuel de Arriaga n.º 18, 20, 22 - União das Freguesias do Alto do 

Seixalinho, Santo André e Verderena - (ph/1/15) 

14 
01-07-2015 229 Pedido de desistência do lugar n.º 78 do mercado abastecedor do barreiro - processo n.º 484/c 

14 
01-07-2015 230 Abertura de hasta pública para alienação de 2 máquinas pesadas, no estado de sucata, existente nas 

instalações da câmara municipal do barreiro 

14 
01-07-2015 231 Abertura de hasta pública para alienação de 7 máquinas de tipografia, no estado de sucata, existente 

nas instalações da câmara municipal do barreiro 

14 
01-07-2015 232 Abertura de hasta pública para alienação de 7 painéis eletrónicos, no estado de sucata, existente no 

concelho do barreiro 

14 
01-07-2015 233 Processo n.º 497/2015 - pagamento de indemnização 

14 
01-07-2015 234 Processo disciplinar n.º 03/2014 - decisão final 

14 
01-07-2015 235 Processo disciplinar n.º 05/2014 - decisão final 

14 
01-07-2015 236 Protocolo de cedência de utilização de imóveis e equipamentos existentes na mata nacional da 

machada, entre o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. e o Município do Barreiro 

15 
29-07-2015 237 Saudação aos atletas de basquetebol e treinador dos clubes do concelho presentes nas seleções 

nacionais 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

15 29-07-2015 238 Aceitação de donativo para as Festas do Barreiro 2015 

15 29-07-2015 239 
Aprovação da minuta de contrato: aquisição de parcelas de terreno em Alburrica designada por “moinho 
grande” 

15 29-07-2015 240 Ata da reunião ordinária privada de CMB realizada em 01 de julho de 2015 

15 29-07-2015 241 Tarifas a aplicar aos serviços acessórios aos circuitos turísticos 

15 29-07-2015 242 Tarifas a aplicar no aluguer de bicicletas no posto municipal de turismo 

15 29-07-2015 243 
Procedimento para aquisição de 10 viaturas ligeiras de mercadorias com cabine dupla e caixa de carga 
em madeira, através do sistema de locação financeira, com retoma de 5 viaturas ligeiras e de 1 viatura 
pesada ratificação da retificação da fórmula 

15 29-07-2015 244 Ratificação de despacho de cedência de transporte ao grupo coral alentejano "os amigos do barreiro" 

15 29-07-2015 245 
Abertura do procedimento de classificação do moinho de maré pequeno e dos moinhos de vento de 
Alburrica como conjunto de interesse municipal 

15 29-07-2015 246 Pagamento de franquia - sociedade de construções forte e enxuto, lda 

15 29-07-2015 247 Pagamento de franquia - Jorge Paulo Lopes Nunes 

15 29-07-2015 248 Usucapião das instalações municipais da Rua Teresa Borges 

15 29-07-2015 249 5ª Adenda ao contrato de prestação de serviços na área de seguros 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

15 29-07-2015 250 Doação de brinquedos pela APEEAEAV 

15 29-07-2015 251 Adenda ao protocolo entre o Município do Barreiro e a rumo - cooperativa de solidariedade social, c.r.l. 

15 29-07-2015 252 Pedido de desistência ao lugar n.º 62 do mercado abastecedor do barreiro - processo n.º 473/c 

15 29-07-2015 253 
Pedido de autorização de ausência do concessionário do mercado abastecedor do barreiro por motivo 
de férias - processo n.º 426/c 

15 29-07-2015 254 
MOÇÃO "construir um poder local democrático sólido, afirmar a capacidade de resposta às 
necessidades das populações, exigir o fim das limitações à contratação de trabalhadores" 

15 29-07-2015 255 Cedência de transporte ao grupo coral alentejano "os amigos do barreiro" 

15 29-07-2015 256 Atribuição de subsídios no âmbito do plano de desenvolvimento desportivo do concelho 

15 29-07-2015 257 Saudação ao atleta nuno Ricardo Santos Belchior, campeão do mundo de futebol de praia 

15 29-07-2015 258 
Atribuição de subsidio de alimentação ao agrupamento de escolas do barreiro, relativo aos alunos da EB 
N.º 3 do Barreiro e às 4 turmas de 1º ciclo a funcionarem na sede do agrupamento 

15 29-07-2015 259 
Atribuição de subsidio de alimentação ao agrupamento de escolas de casquilhos, relativo aos alunos 
das salas do pré-escolar e 1º ciclo da escola eb2/3 quinta nova da telha 

15 29-07-2015 260 
Escritura de aquisição de parcela - AUGI N.º 13.II, Rua da Machada - Santo António da Charneca - 
lt/2/05) 

15 29-07-2015 261 Pedido de certidão ao abrigo do artigo 54º da lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na atual redação - Quinta 
do Guarda Mor - União das Freguesias de Palhais e Coina - (CRT/283/2015) 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

15 29-07-2015 262 Alteração à delimitação da área de reabilitação urbana do Concelho do Barreiro em vigor (PMRAU/86) 

15 29-07-2015 263 
Adesão à iniciativa "MAYORS ADAPT" - pacto dos autarcas sobre a adaptação às alterações climáticas 
- DP/337 

15 29-07-2015 264 Proposta de estudo para a criação do Balcão do Munícipe 
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Procuramos dar passos na promoção do Barreiro enquanto território que, pela sua história, 

identidade, localização geográfica ou património edificado – particularmente aquele ligado 

ao seu percurso industrial ou ferroviário – possui condições particulares para se afirmar 

como ponto de interesse sob múltiplas perspetivas. 

Procuramos esses passos em múltiplos sentidos e a vários níveis. 

Participámos numa importante reunião da Rede informal para construção da Norma de 

Portuguesa de Turismo Industrial, cuja versão final está praticamente ultimada para que seja 

enviada para o Instituto da Qualidade.  

Da mesma forma, no âmbito do Plano Estratégico da Entidade Regional de Turismo, 

participámos na primeira reunião, com outros municípios, visando a construção de um plano 

de ação conjunto. 

A aprovação do empréstimo que permitirá construir a embarcação tradicional do Tejo –

Muleta, permitiu que se desse início ao conjunto de formalismos que permitirá abrir o 

concurso público. Neste momento, foram entregues na DGRM vários projetos que 

necessitam de validação. Trata-se de um grande desafio, uma vez que atualmente não 

existe nenhuma Muleta no mundo. 

Durante o mês de Janeiro, apresentamos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico 

e da Visitação do Barreiro, no sentido de auscultar os diversos atores locais. Eleitos 

autárquicos, agentes culturais e empresários da restauração, da hotelaria ou de animação 

turística participaram nestas apresentações. Trata-se de um Plano que nos permitirá ir 

dando passos, dentro das oportunidades que possam surgir.  

Há vários meses que mantemos contatos com múltiplas entidades sobre a possibilidade de 

criação de uma Rota Suprarregional da Pirite. Ligando Barreiro e Aljustrel, esta rota poderá 

representar, desde logo no contexto nacional, um caso único de tratamento integrado das 

realidades ligadas à extração (atividade mineira) e transformação (atividade industrial), 

oferecendo uma visão panorâmica onde a informação e a cultura científica se cruzam com 

uma abordagem dos impactos sociais deste processo de interações que se prolongou por 

todo o século XX.   
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BARREIRO. UMA GRANDE EQUIPA. 

Promover a participação de camadas crescentes da população na vida pública, continua a 

ser um dos pilares estratégico da autarquia, integrando-se, enquanto princípio de trabalho, 

nas ações que procuramos levar a cabo. 

Defendemos uma cidadania exigente, capaz de influir no processo de tomada de decisões, 

apostada na defesa do interesse público.  

Acreditamos que ela é imprescindível para a construção de uma sociedade mais justa e 

equilibrada, social e economicamente. 

 

A participação começa nas escolas, com os agrupamentos de escolas, com as associações 

de estudantes, passa de forma determinante pelo movimento associativo, estende-se pelas 

instituições, pelo comércio, pelas empresas, por cada munícipe. 

 

Decorreram em todos os agrupamentos de escolas do Concelho (7, no total), reuniões onde 

foram discutidas, apresentadas e aprovadas várias matérias relacionadas com o 

funcionamento das escolas. 

 

Na preparação da atividade cultural e desportiva, têm sido várias as reuniões com os nossos 

parceiros procurando dar resposta às ambições de uma cidade que prima pela diversidade, 

multidisciplinariedade e grande carga histórica. 

 

Realizou-se uma reunião de Coordenação Geral da UTIB com vista a fazer o ponto de 

situação sobre o ano letivo atual, bem como apresentar o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Turístico e Visitação do Turismo. 

 

Realizou-se o Conselho Municipal de Educação e o Observatório Municipal de Saúde, este 

para apresentação e aprovação do documento elaborado pelo Grupo de Trabalho de 

Comunicação e Divulgação. 

 

Participamos na reunião da Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal, na qual se 

destacou a reflexão sobre as prioridades a considerar na elaboração do PDS 2016 – 2018. 

No seu contexto, participamos também no Encontro Inter-plataformas do Distrito de Setúbal, 

sob o tema “ A Rede Social a 3 R’s: Repensar, Reinventar, Reorganizar”. 
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Realizou-se a reunião Plenária do CLASB, da qual resultou a designação do representante 

do CLASB para o Conselho Municipal de Mobilidade. Na mesma reunião foi apresentado o 

Plano Local de Saúde. 

Está em fase avançada de preparação a 4ª edição do Dia B, este ano marcada para os dias 

13 e 14 de maio. 

Iniciamos já vários encontros com as autarquias locais e escolas no sentido de preparar as 

ações a realizar nas escolas.  

Vamos agora iniciar os encontros com o movimento associativo e IPSS´S de forma a 

envolve-los desde o primeiro momento na planificação e organização das ações por eles 

propostas. 

Assinalam-se em 2016, 20 anos de Geminação com a cidade de Lodz na Polónia. 

Encontramo-nos a organizar um conjunto de iniciativas que, mais do que meras 

comemorações, esperamos que venham a permitir aos setores culturais do concelho, 

oportunidades de formação e de apresentação das suas produções além-fronteiras. 

Dirigimos um inquérito à atividade económica do Concelho com o objetivo de perceber quais 

as suas necessidades específicas. A partir daqui, desenvolvemos um ciclo de 

formações/workshops gratuitas dirigidas aos empresários. Estas formações tiveram início no 

mês janeiro no âmbito do Roteiro do Desenvolvimento. 

No âmbito desta atividade, dirigida essencialmente aos empresários do Concelho - Roteiro 

“Barreiro em Desenvolvimento”, promoveram-se diversas atividades, desde visitas a 

empresas dos vários parques empresariais, ao Business center da Baia do Tejo, a 

empresas localizadas nas várias freguesias do concelho, bem como um Ciclo de 

Formação/Workshops  gratuitos para PME’s e Comércio Local em parceria com outras 

entidades como o IAPMEI, IDSET, CPPME e FABLAB Barreiro, entre muitas outras. 

Até ao final de 2015, poucas novidades houve no que concerne a avisos de abertura de 

candidaturas para a Área Metropolitana de Lisboa. 

Ainda assim, e tendo em conta necessidades específicas previamente identificadas, 

desenvolvemos um Workshop para atores e agentes culturais, em parceria com os gestores 

do Programa Europa Criativa, onde se fez a apresentação dos Objetivos e Prioridades do 

mesmo, assim como o esclarecimento de dúvidas. Trata-se de um importante programa nas 

áreas culturais, alias um dos únicos para a Região, embora um pouco complexo. 

Realizaremos em Junho um novo workshop. 
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Com objetivos idênticos, e no sentido de colmatar uma necessidade sentida pelos nossos 

empresários, realizámos uma ação de sentido prático sobre como apresentar uma 

candidatura?, Quais os passos? O que fazer? Quais as empresas elegíveis?  

Esta ação decorreu em Novembro sob o tema: Portugal 2020 | Como potenciar os novos 

fundos comunitários.  
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BARREIRO. TRABALHAR, VIVER E USUFRUIR. 

No passado dia 18 de dezembro, a Câmara Municipal do Barreiro recebeu o Prémio IHRU 

2015, na variante “reabilitação ou requalificação de espaço público ”, referente à 

“Requalificação do Território de Alburrica – Passadiços dos Moinhos”. 

A cerimónia de entrega dos prémios, atribuídos pelo Instituto da Habitação e Reabilitação 

Urbana (IHRU), decorreu no Porto.  

Este ano apresentaram-se a este concurso 30 candidaturas, tendo sido atribuído um prémio e 

quatro menções honrosas. Para além do Barreio, foram atribuídos prémios na categoria 

Reabilitação do Conjunto Urbano (Casas de campo na aldeia de Trebilhadouro) e na 

categoria reabilitação de edifícios (restauro e recuperação da igreja e torre dos clérigos, 

conservação e restauro das sete fontes - sistema de abastimento de água à cidade de Braga 

do século XVII e Torre de palma wine hotel). 

Este prémio, tal como a intervenção que o suporta, são produtos da estratégia que definimos 

de priorização das intervenções de regeneração urbana nas áreas/frentes ribeirinhas, com a 

consequente maior fruição das mesmas pela população e visitantes.  

Outros exemplos desta estratégia encontram-se no programa REPARA, na Av. Bento 

Gonçalves, na zona envolvente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Rua Miguel Pais, 

nas intervenções na muralha da Av. Bento Gonçalves ou no prolongamento do Passeio 

Augusto Cabrita.     

No âmbito do Concurso Europan 13, colocámos a concurso de ideias internacional, com vista 

à apresentação de projetos de arquitetura e espaços urbanos, a área da Antiga Estação 

Ferro-Fluvial do Sul e Sueste e espaços contíguos.  

O Concurso Europan 13 tem como tema principal “A Cidade Adaptável”, e a área do Barreiro 

enquadra-se no sub-tema “Como Integrar Sítios “Vagos” no Desenvolvimento Urbano?”. Tem 

ainda como objetivo promover a realização de operações experimentais sobre o habitat e 

permitir encontrar respostas arquitetónicas e urbanas inovadoras.  

Para o local colocado a concurso pelo Município do Barreiro, foram apresentadas 25 

propostas de jovens arquitetos de diversas nacionalidades.  

Na sequência da segunda sessão de trabalhos, o júri Europan 13 Portugal atribuiu às 

propostas para o sítio do Barreiro, 1 prémio, 1 menção honrosa e 1 citação especial. 
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O Prémio foi atribuído a uma equipa de arquitetos de Paris/França, constituída por Lucie 

Weber, Remy Girardin e Arnaud Casemajor-Loustau, com a colaboração de Joachim Bolanos 

e Francesco Loconte. A Menção Honrosa foi atribuída a uma equipa de arquitetos de 

Roma/Itália, constituída por Massimo Dicecca, Elisa Avellini, Andrea de Sanctis, Dario 

Marcobelli e Marcella Claps. A Citação Especial foi atribuída a uma equipa de arquitetos de 

Almada/Portugal, constituída por David Castanheira, Francisco Carrasco, João Gomes e 

Luísa França, com a colaboração de Ana Gaspar e Pedro Gomes. 

Estamos neste momento a preparar e organizar a exposição final do concurso Europan 13, 

que decorrerá no Auditório Municipal Augusto Cabrita. 

O não preenchimento dos cargos de direção vagos pela demissão da anterior comissão de 

administração das AUGI da Penalva, conduziu à paragem do processo de reconversão das 

AUGI n.º14.1 (Penalva Norte) e AUGI n.º14.2 (Penalva Sul).  

Neste contexto, decidimos alterar a modalidade de reconversão das AUGI da Penalva, 

passando o Município a assumir um papel mais ativo na regularização do território. Tudo sem 

prejuízo das responsabilidades que os proprietários das parcelas inseridas em AUGI devem, 

necessariamente, assumir, nomeadamente no que concerne à comparticipação em encargos 

financeiros devidos pelas despesas de reconversão. 

Neste novo quadro, realizaram-se reuniões com os proprietários visando: fazer ponto de 

situação dos diferentes assuntos das duas AUGI e perceber as perspetivas futuras que se 

podem vir a colocar. Como resultado das mesmas, acreditamos que foram lançadas as bases 

para retomar os procedimentos de reconversão que atualmente permanecem expetantes.  

O Conselho Local de Mobilidade (CLM) realizou a sua 7ª reunião no dia 12 de dezembro, no 

Auditório da Biblioteca Municipal no Barreiro.  

Nesta reunião, tomaram posse os membros do CLM e foram aprovadas das alterações ao 

regimento, das quais se salientam a instituição de um "período de intervenção do público", 

onde a população poderá identificar questões relacionadas com a temática, e um período 

aberto à intervenção da população.  

Ficam assim consagradas a participação e a consulta dos cidadãos, visando aprofundar a 

análise e a reflexão em torno das questões associadas à temática da mobilidade.  

Outro dos pontos desta reunião foi a alteração ao Regulamento do Transporte Público de 

Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em Táxi. Neste 

ponto, reavaliou-se o regime e os locais de estacionamento, no sentido de otimizar o serviço 
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público prestado pelo contingente de táxis em atividade no Município do Barreiro, 

satisfazendo simultaneamente as necessidades dos cidadãos e das empresas do setor, com 

os quais se trabalhou diretamente na elaboração destas alterações. 

Estivemos presentes num encontro nacional no âmbito das alterações climáticas, tendo 

participado na conferência «“Empresas” na Adaptação Local: Desafios e Oportunidades das 

Alterações Climáticas».  

Este evento foi promovido pela equipa do programa ClimadApt.Local, projeto piloto para a 

implementação de estratégias de adaptação às alterações climáticas, o qual integramos 

desde o primeiro momento. 

Prosseguem os trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal do Barreiro (RdPDMB). 

Acompanhamos atualmente os trabalhos das equipas externas (CEDRU, ARESTA e 

SONOMETRIA) ao mesmo tempo que concluímos o Relatório do Plano e as cartas Cultural, 

Desportiva e Social, bem como a Revisão da Carta Educativa.  

Inicia-se em fevereiro um Ciclo de Conferências mensais com o tema “ISoP – Inovar em 

Serviços Públicos”.  

A ter lugar nas primeiras quintas-feiras de cada mês, a primeira sessão será subordinada ao 

tema “Gerir as comunicações para melhor responder às pessoas, tendências e inovação” 

contando com diversos convidados, entre os quais Xavier Rodríguez-Martín, Presidente 

Executivo da DSTelecom.  

As sessões seguintes, a 3 de março e 7 de abril, têm como título, respetivamente, “Gerir a 

relação com o munícipe: processos, procedimentos e sistemas de informação” e “Cidades 

inteligentes / smart cities - presente e futuro”.  

Este ciclo de conferências a pretende colocar na agenda, de forma regular, o debate, a 

partilha de ideias e reflexões, experiências e tendências, as melhores práticas no setor das 

Tecnologias da Comunicação e Informação adaptadas à realidade pública, procurando 

envolver vários atores do setor em múltiplos temas e conteúdos, sempre com o pensamento 

focado no serviço às populações e nas mais-valias que as TIC podem protagonizar na 

melhoria dos serviços.  

Concluímos o processo de transformação da Cartografia Digital de Datum 73 para Datum 

ETRS 89 (novo datum europeu), nas escalas 1:2000, 1:5000 e 1:10000, nas duas versões de 

cada uma delas. Concluímos também o processo de transformação de toda a 

georreferenciação nas aplicações SIG.  
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Paralelamente, concluiu-se a nova rede informática no edifício dos Paços do Concelho, de 

categoria 6 com larguras de banda que podem chegar aos 10 Gbits. Esta ação incluiu ainda o 

reforço e mudança do data center.  

Por último, refira-se estar já implementado e em produção o novo software de backups, 

suportado pelo Setúbal – Península Digital, elemento relevante na garantia de maior 

segurança da informação. 

As atividades do Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e do Sapal do Rio 

Coina prolongam-se por todo o ano. 

Ao longo dos últimos meses, as iniciativas “Figuras de Natal Ecológicas”, que culminou com 

uma exposição no Mercado 1.º de Maio, Eco-Escolas, na qual se formalizou o protocolo entre 

a CMB e a ABAE para o ano letivo 2015/2016, e a finalização da iniciativa Rota dos 20, com 

passagem do testemunho ao município de Almada, marcaram a nossa agenda. 

Paralelamente, o Projecto Life Biodiscoveries (LIFE13/PT/000386) seguiu o seu percurso na 

Mata da Machada, com novas ações de limpeza de invasoras, com receção de novos 

voluntários, com a produção de cartografia tendo em vista a monitorização da evolução das 

operações no terreno, com ações de monitorização de biofísica e habitats do projeto, ou com 

o acompanhamento e distribuição de trabalho à equipa do Estabelecimento Prisional do 

Montijo. 
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BARREIRO. O MAPA DE NÓS PRÓPRIOS. 

Cabe, também, à História travar a batalha da memória.  

Dar memória aos que a não têm ou aos que foram silenciados pela História ‘oficial’, permite-

nos dar sentido ao passado e encontrar sentidos para o futuro. 

Construir políticas públicas de valorização da memória (desde logo da ditadura em Portugal 

no período 1926/1974) revela-se, pela importância que a mesma assume na formação da 

nossa identidade e na compreensão dos alicerces do projeto societário nascido da 

Revolução de Abril, uma decisão central e uma possibilidade efetiva de transmissão às 

gerações presentes e vindouras que a ousadia, a luta, a resistência e a vitória são possíveis 

mesmo perante as condições mais adversas.  

Foi há relativamente pouco tempo que descobrimos as “bandeiras”. 

As mesmas que haviam sido hasteadas por toda a vila do Barreiro na madrugada de 28 de 

fevereiro de 1935. 

Trabalhando outros temas, encontrámos na Torre do Tombo, nos arquivos da PIDE, o 

“Processo das Bandeiras”, como ficou conhecido. 

Lá estava tudo. Os processos policiais, os folhetos, as tarjetas, os relatos dos envolvidos e, 

por último, as bandeiras.  

A nossa memória estava ali. À nossa frente. 

Era imprescindível resgata-la.   

Era urgente fazer-lhe perguntas. Deixá-la respirar. Ouvir-lhe as respostas. 

Promover o Regresso das Bandeiras ao Barreiro – promove-lo hoje – é, a múltiplos títulos, 

um ato pleno de significado. 

Mais que o regresso daquelas bandeiras em concreto ao local do seu nascimento enquanto 

atores duma história identificável e contável (um local que marcou e foi marcado pelo seu 

potencial simbólico), assinalamos o regresso de um tempo de bandeiras. 

Tomamos o nosso lugar na construção de um tempo de ideias. Assumimos a urgência de 

um tempo de ideais. 
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Partimos para o debate. Qual o papel da memória? Como nascem e vivem os mitos, e o que 

são? Que força e que sentido há neste ato praticado há 80 anos? Que contextos, então e 

agora? Que agentes? Que caminhos? Que resistência? 

O Regresso das Bandeiras é, desde a primeira hora, um projeto partilhado que nasce da 

vontade comum do Município do Barreiro e do Arquivo Nacional – Torre do Tombo.  

Em dezembro, esteve connosco o Diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Dr. 

Silvestre Lacerda, que entregou ao Município, em suporte digital, cópia integral do 

“Processo das Bandeiras”. Estiveram presentes neste ato mais de uma centena de pessoas. 

O projeto O Regresso das Bandeiras serve de mote para novos avanços no Fundo de 

História Oral do Barreiro (FHORAL), enriquecido com uma entrevista a Joaquim José da 

Costa, filho de Acácio José da Costa, um dos intervenientes no processo das bandeiras. 

Ainda no âmbito do projeto FHORAL, foi tratada a entrevista de Bertelina Silva, procedendo-

se à sua transcrição e descrição. A mesma estará brevemente disponível no site Barreiro – 

Memória e Futuro. 

Durante o período em análise, o Espaço Memória recebeu três centenas de visitantes, que 

procuraram conhecer a história do concelho e das suas gentes. 

Atualmente, o Arquivo Municipal está a preparar a publicação “Guia Documental do Espólio 

de José Nobre Madeira”. Igualmente em curso está a transferência do espólio Cabeça 

Padrão da Biblioteca Municipal para o Espaço Memória. 

Comemoram-se em 2016 os 500 anos da atribuição do Foral a Coina por D. Manuel I. 

Apesar de hoje esta vila fazer parte do concelho do Barreiro, nem sempre foi assim. Ela já 

foi concelho e, logo, município. 

A Câmara Municipal do Barreiro chegou a ter cópia deste Foral, a qual desapareceu no 

princípio do século XX. Hoje, a única cópia está na Torre do Tombo, incluída no Fundo da 

Casa de Palmela com a cota PT/TT/CPLM/E-B/3/189. 

A autarquia, em parceria com a União de Freguesias de Palhais e Coina, não pode deixar 

de lembrar esta data. 

Para tanto, preparou-se um conjunto de atividades que serão desenvolvidas e apresentadas 

ao longo do ano, envolvendo a comunidade escolar e a população. 
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A Biblioteca Municipal do Barreiro (BMB), que celebrou em dezembro o seu 52º aniversário, 

é hoje um equipamento dotado de infraestruturas tecnológicas que lhe permitem captar 

novos leitores e utilizadores. 

Em relação ao número de utilizadores (8854) notou-se neste trimestre um aumento 

substancial, seja na utilização do espaço por leitores autónomos, na utilização da internet 

pública, na leitura de publicações periódicas ou na participação em várias atividades 

realizadas na biblioteca e auditório. 

As leituras encenadas pelo Arteviva já ganharam um espaço e um público na BMB. Todos 

os meses esta atividade fica totalmente preenchida e tem muito sucesso perante o público 

infantil. 

A programação infanto-juvenil, para além das peças de teatro regulares do Arteviva, 

integrou ainda o Workshop Sciense4You; a Sessão de Palavras Cruzadas com Paulo 

Freixinho; o Espetáculo de Promoção da Leitura pela atriz Ângela Ribeiro; a História 

Concerto “O Tempo do Gigante” pela atriz Madalena Marques e o contrabaixista Hugo 

Antunes; o Ateliê Artistas a Brincar do projeto “Sonhar Acordados”. Na maioria das 

iniciativas a procura foi bastante significativa, totalizando mais de 300 participantes. 

Na sala multiuso recebemos a Exposição do Salão Artesfera e os trabalhos de expressão 

plástica em Acrílico de Luís Fernandes. 

Decorreram, ainda, 5 apresentações de livros: "Isaac - O cão-gato", de Cristina Gomes e 

Ondina Santos; “Palavras cruzadas”, de Paulo Freixinho; "Vida que era a Segunda", de 

Amélia Militão;  "Sob céus estranhos", de Paulo Costa Gonçalves; "A plantinha dos meus 

pais", de Madalena Ribeiro. 

O Projeto “Conhecer a guerra, defender a paz”, assenta numa parceria entre os 

Agrupamentos de Escolas do Concelho do Barreiro, a Câmara Municipal do Barreiro, o 

Centro de Formação das Escolas dos Concelhos de Barreiro e Moita, a Cooperativa Cultural 

Popular Barreirense e a Rede de Bibliotecas Escolares, tendo a duração de dois anos. 

É um projeto que explora as competências de leitura, de análise crítica da realidade e de 

formação para a cidadania ativa e responsável, destinado à comunidade escolar e à 

comunidade em geral, com características multidisciplinares e intergeracionais, integrando 

ações diversificadas no âmbito da história, filosofia, ciências sociais, literatura, música, 

cinema, teatro, artes plásticas, e outras. 
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O Auditório Municipal Augusto Cabrita continua com uma grande afluência, esgotando os 

espetáculos para público familiar. Exemplos recentes, o musical “Peter Pan” e o espetáculo 

“Bandas Sonoras da Disney” conheceram enorme adesão do público.  

Em novembro decorreu o lançamento da 2ª edição do Mês da Fotografia, que contou com a 

Animação “A La Minute”.  

Ao espetáculo “Descobridores”, com a marca Artemrede, assistiram 69 espetadores. Poucos 

dias depois, o espetáculo de teatro “Lar Doce Lar” contava com 353 espetadores no primeiro 

dia e 352 no segundo. Ainda durante o mês de novembro apresentaram-se os espetáculos 

“Retrato Falado”, com 40 pessoas assistir, e “Peregrinação”, ao qual assistiram 61 pessoas. 

Em dezembro, o Auditório Municipal Augusto Cabrita recebeu o espetáculo “Peter Pan” que 

decorreu em 3 sessões com um total de 964 espetadores, um concerto da Orquestra 

Metropolitana de Lisboa, com 353 espetadores, o espetáculo “Pássaro da Alma”, ao qual 

assistiram 59 pessoas, um concerto da Banda Municipal do Barreiro, com 355 espetadores 

e o Show Anual Russki Klub, onde estiveram 291 pessoas.  

Ainda durante o mês de dezembro, realizaram-se os Concertos de Natal, descentralizados 

pelas várias freguesias do concelho. Pode assistir-se a concertos do Coral TAB, do Coro 

BVoice, do Grupo Geração Mágica, do MiniTAB, do Coro UTIB, do Grupo Coral de Alcântara 

e do Coro Orfeónico de S. Gabriel.  

Os concertos e atividades culturais multiplicaram-se durante os meses em análise. Para lá 

dos já referidos, assistimos ainda a espetáculos da Camerata Musical do Barreiro, do Coro 

Polifónico do Alto do Seixalinho, da Escola de Música da SFAL, a um concerto de órgão 

com Daniel Oliveira, à “Orquestra de Sopros da Metropolitana” ou a Tó Trips. 

As iniciativas propostas para este ano no quadro da descentralização de atividades pelas 

Freguesias serão outra das apostas, e pretendem que as atividades culturais cheguem a 

toda a população do concelho, especialmente às freguesias da periferia.   

O Serviço Educativo Municipal é um projeto transversal da Câmara Municipal do Barreiro, 

que pretende articular definir e planificar atividades culturais educativas para o público 

escolar, numa perspetiva de aprendizagem não formal, construtiva e crítica. 

Este serviço procura enriquecer o conhecimento do público escolar através de novas 

práticas, dinâmicas e experiências informais, desenvolvidas no interior e exterior das 

escolas. 
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Para tanto, esforçamo-nos por: 

Promover atividades pedagógicas regulares para a comunidade educativa; 

Incentivar as escolas para participação e desenvolvimento de ações que promovam a 

criatividade, a proteção e defesa ambiental e patrimonial e uma cidadania ativa; 

Promover discursos pedagógicos acessíveis aos diferentes públicos escolares; 

Diminuir ou eliminar barreiras entre espaços municipais e a escola; 

Estimular alunos e professores a participarem de uma forma mais ativa no Concelho, 

promovendo o usufruto de espaços/equipamentos como o Auditório Municipal Augusto 

Cabrita, Convento de Madre de Deus da Verderena, Espaço Memória, Centro de Educação 

Ambiental da Mata da Machada e Sapal de Rio Coina, Rede de Bibliotecas do concelho, 

Espaço J, Centro Interpretativo do Campo Arqueológico da Mata da Machada, entre outros. 

Durante este período realizaram-se várias ações dirigidas aos mais novos (abrangendo 

cerca de 1800 crianças): “A fada palavrinha e o gigante das bibliotecas” com 525 alunos; 

“Meditação nas escolas” com 225 alunos; “Achas que sou uma caixa?” com 175 alunos; 

“Onda” com 50 alunos; “O Palco Vazio” com 25 alunos; “Barreiro e a Expansão” com 175 

alunos; “A minha primeira carta de condução” com 175 alunos; “A que sabe a Lua?” com 

175 alunos; “Danças e Contradanças” com 75 alunos; “Elmer” com 25 alunos; “Pop Art e 

Companhia” com 25 alunos; ”Vamos fazer um livro” com 25 alunos; “Zumba” com 125 

alunos.  

No âmbito do Serviço Educativo, o Espaço Memória realizou ainda 52 ações pedagógicas, 

para um universo de 1310 alunos. 

No Auditório Municipal Augusto Cabrita e para o público infanto-juvenil, inaugurou a 

exposição sensorial “Descobridores”, da Artemrede, no âmbito do espetáculo com o mesmo 

nome.  

Em janeiro no Auditório Municipal Augusto Cabrita inauguraram-se exposições de Paulo 

Freixinho e a de Vitor Cid. Até ao final do mês, as exposições foram visitadas por 131 

pessoas.   

Durante o mês de janeiro foram realizadas 6 visitas guiadas sob o tema ONDE ESTOU? em 

torno da exposição GEOGRAFIA HUMANA, de Joel Santos, destinadas à comunidade 

educativa do concelho. Participaram 193 alunos.  
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O Mês da Fotografia teve início com duas exposições no AMAC dos artistas Helena 

Gonçalves e Daniel Rodrigues. Durante este trimestre ambas as exposições receberam 

cerca de 2000 visitantes. 

De 1 a 30 de novembro, a população pode apreciar a exposição itinerante que decorreu nos 

autocarros dos TCB, numa parceria com o Clube de Fotógrafos do Barreiro. O Espaço J 

acolheu a exposição “O meu olhar” de Catarina Mendes, ainda no âmbito do Mês da 

Fotografia. A exposição de Joel Santos no Auditório Municipal Augusto Cabrita contou com 

3515 visitantes. 

Joel Santos promoveu igualmente uma masterclass sobre Fotografia da Natureza, 

Paisagem e Retrato na qual estiveram presentes 200 pessoas. 

Em novembro decorreu a apresentação do projeto “Fotografias Efémeras ou a Fotografia 

antes da Fotografia” de José Soudo. Na ADAO realizou-se o Photobook em que decorreu a 

apresentação dos livros “Altas Luzes” e “Bandas Sonoras”. 

O concurso de fotografia da 2ª edição do Mês da Fotografia contou com 48 participantes.  

Na iniciativa Embarque no Retrato, que se realizou nos Mercados Municipais, participaram 

200 pessoas em cada um dos dias. 

O Espaço J encontra-se em época especial de exames desde o dia 30 de novembro e até 

ao dia 6 de fevereiro. Em meados do mês de janeiro tinham passado pelo Espaço J, desde 

o início da época de exames, cerca de 1600 utilizadores. 

A 15ª edição do Festival Barreiro Rocks aconteceu no fim-de-semana de 4, 5 e 6 de 

dezembro. 

Este ano, comemoraram-se os 15 anos de festival, e o mesmo passou por vários espaços 

do concelho.  

No dia 14 de novembro, estreou o documentário de Eduardo Morais “Barreiro Rocks – 

documentário”, na Baía do Tejo. Neste mesmo dia foi inaugurada a exposição coletiva 

“Barreiro Rocks 2000-2015”, com curadoria da fotógrafa Vera Marmelo.  

No dia 28 de novembro, o Barreiro Rocks marcou presença na Feira de Discos de Vinil de 

Lisboa, na Feira das Almas. O documentário de Eduardo Morais sobre a história do Barreiro 

Rocks passou por três escolas do concelho (duas secundárias e uma básica e 3º ciclo).  
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Nos três dias de festival estiveram presentes cerca de 400 pessoas por noite a assistir aos 

concertos, sendo que no dia 5 (sábado) os bilhetes esgotaram.  

O festival “Barreiro Rocks” é apoiado logística e financeiramente pela CMB, através de 

protocolo celebrado com a Associação Cultural Hey, Pachuco!.  

Iniciamos 2016 com vários desafios lançados aos mais jovens, dos quais se destacam o 

“Cria o Teu Projeto”, que será a base da 15ena da Juventude 2016, e o “XIII Concurso de 

Fotografia Augusto Cabrita”. 

Em junho de 2016, terá lugar no concelho do Barreiro o “Festival Liberdade”.  

Este festival é uma organização da Associação de Municípios da Região de Setúbal, com as 

associações juvenis do distrito de Setúbal e o apoio das autarquias.  

A reunião de “arranque“, com o movimento associativo juvenil distrital, aconteceu em 

dezembro, na sala de sessões dos Paços do Concelho.  

Foram submetidas, com sucesso, duas Candidaturas ao Programa Escolhas 6G: o Projeto 

“Bairro E”, para o território do Núcleo Urbano do Alto do Seixalinho, e o Projeto 

“Cumplicidades”, para o território da UF Barreiro Lavradio. 

Considerando as alterações legislativas, encontram-se em reformulação os instrumentos de 

gestão do parque habitacional municipal, nomeadamente o regulamento municipal, redação 

de contratos de arrendamento e atualização de rendas.  

Este trabalho tem permitido também a sinalização de algumas situações que poderão 

requerer o reforço do acompanhamento, o encaminhamento e articulação com outras 

entidades e instituições, e até mesmo a eventual reapreciação dos termos de alguns 

contratos celebrados. 

No âmbito do Cartão Municipal Sénior realizou-se em dezembro a adesão de 10 novas 

empresas aderentes. 

Ainda no âmbito do Cartão Municipal Sénior, executou-se um folheto informativo para 

distribuição a todos os munícipes.  

No âmbito das comemorações do Dia Mundial das Pessoas com Deficiência, a Associação 

VEM VENCER, em conjunto com a Câmara Municipal do Barreiro, a RUMO, a Associação 

Nós e a CERCIMB, promoveram um conjunto de iniciativas denominadas “Semana da 

Diferenç@“ com o objetivo de chamar atenção para as questões da inclusão das pessoas 
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com deficiência. Destacam-se a Marcha da Diferença@ e a Gala da Diferenç@, realizada no 

AMAC. 

Merecem também destaque as demonstrações de Remo e Vela adaptada, com objetivo de 

promover o desporto adaptado junto das pessoas com deficiência e da comunidade em 

geral, no âmbito do projeto “Vem Praticar Desporto“, cofinanciado pelo Instituto Nacional 

para a Reabilitação e que conta com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Sul e 

Sueste e do Corpo de Fuzileiros Navais.  

Entre novembro e janeiro, a Capela Grande do Convento da Madre de Deus da Verderena 

recebeu: 

Três tertúlias sobre “Língua Nacional – Poeta – Camões”, sobre o Alentejo “Ó Minha Terra 

na Planície Rasa. Poesia de Florbela Espanca” e sobre “Não Sou Nada, Nunca Serei Nada. 

Poesia de Fernando Pessoa”; 

Uma mostra de brinquedos em chapa estampada e litografada dos anos 40 a 70 intitulada 

“Outros Brinquedos”, do Colecionador Max Martins; 

O Espetáculo de Natal com a Camerata Musical; 

Audições de Natal das Classes de Conjunto da Escola de Jazz do Barreiro; 

Realizou-se em novembro, no Pavilhão Municipal Luis de Carvalho, a IX Edição da Festa do 

Desporto.  

Foram entregues mais de 150 Medalhas de Bons Serviços e Dedicação, a 

clubes/coletividades, equipas ou atletas do Concelho, que se destacaram nas mais diversas 

modalidades, a nível nacional e internacional, na época desportiva 2014/2015.  

Integrado no Circuito de Atletismo do Barreiro realizou-se o Corta Mato da Mata da 

Machada. Nele participaram quatro novos clubes exteriores ao Concelho, sendo também a 

primeira participação destes em provas do Circuito.  

As aulas de aeróbica e Yoga no Parque da CIdade têm tido bastante êxito e cada vez mais 

adesão. As aulas de aeróbica já contam com largos anos de existência e, este ano, 

associaram-se uma vez mais ao passeio Noturno de S. Silvestre, através da realização da 

”Aula de Aeróbica de Pais Natal”. 
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As aulas de yoga iniciaram-se em outubro e ocorrem ao 3º domingo de cada mês, vindo a 

conhecer grande sucesso. Esperemos em breve poder aumentar o leque de atividades 

oferecidas aos munícipes, no âmbito deste projeto. 

Realizou-se a 11ª edição do Passeio Noturno em BTT de S. Silvestre, no qual estiveram 

presentes 930 ciclistas, percorrendo diversos locais do concelho do Barreiro. Este passeio 

teve a organização da Câmara Municipal do Barreiro e da Associação de Cicloturismo 

Fidalbyke. 

Realizou-se mais um estágio de Inverno de Karaté – LNKP, no Pavilhão Gimnodesportivo da 

Escola Secundária de Santo António da Charneca, o qual contou com a presença de cerca 

de quatro centenas de atletas. A organização deste evento esteve a cargo da Liga Nacional 

de Karaté Portugal, com o apoio da Câmara Municipal do Barreiro. 

O 18º Circuito de Xadrez do Barreiro arrancou com 75 participantes em cada prova.  

Paralelamente, arrancaram os torneios escolares dos vários ciclos de ensino com vista às 

qualificações para o torneio interescolas, tendo participado cerca de 300 alunos nesta fase. 

Decorreu em janeiro, no Pavilhão Municipal Luis de Carvalho, a Fase Final do Campeonato 

Distrital de Basquete (Sub.18 Masculinos), onde o FC Barreirense se sagrou campeão 

regional e o Galitos FC se classificou em segundo lugar.  

O Basquetebol barreirense está de facto de parabéns, pois para além dos resultados acima 

mencionados, o FC Barreirense classificou-se em 1º lugar e o Galitos FC em 3º no Escalão 

Sub 16 Masculinos. É ainda de salientar o 1º lugar obtido pelo Grupo Desportivo da Escola 

Secundária de Santo André no Campeonato Distrital de Sub 19 Femininos e Sub 16 

Femininos.  

Em dezembro, teve lugar a 8ª Taça de Natal Fabriltramp, no Pavilhão Municipal Luis de 

Carvalho. Esta Iniciativa organizada pela Associação de Trampolins FabrilTramp com o 

apoio da Câmara Municipal, contou com cerca de 300 ginastas em representação de 12 

clubes. 
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BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS.  

Temos vindo a valorizar o espaço público enquanto meio fundamental e estrutural da 

concretização de uma cidade e concelho melhores. Temo-lo feito ao longo dos anos. 

Fizemo-lo em 2015 e preparamos a continuação em 2016, sob várias vertentes: desde o 

espaço e equipamentos públicos, às águas, ao saneamento e à higiene urbana. 

Prosseguimos a manutenção e investimento nos equipamentos municipais, dotando-os de 

melhores condições de usufruto por parte da população que os visita e utiliza.  

Concretizou-se a manutenção de salas no AMAC e investiu-se na montagem de novos 

equipamentos infantis (nomeadamente Fidalguinhos III e no Parque da Cidade), além da 

periódica manutenção dos edifícios municipais. 

No mês de novembro foi concluída a execução do Plano de Pavimentações de 2015, que 

totalizou mais de 47 mil m2 de área pavimentada e representa um investimento na ordem 

dos 400 000€.  

A este significativo investimento na repavimentação de arruamentos, acresce, no período da 

presente informação, a intervenção na manutenção de vias: correção e conservação em 28 

arruamentos e reforço da sinalização vertical e horizontal em outros 9, com especial 

destaque para o avivamento de passadeiras. 

 Para o ano de 2016 mantém-se o mesmo nível de investimento: 400 000€ na 

repavimentação de arruamentos, aos quais acrescerá a manutenção de outras vias.  

Iniciou-se neste período a preparação do Plano de Pavimentações 2016, com a definição 

dos arruamentos que serão alvo de intervenção, tendo em conta aqueles que têm sido os 

critérios definidos para a atuação da autarquia: conjugar e priorizar fatores como o estado 

de degradação do arruamento, a sua utilização e grau de importância do arruamento na 

rede viária municipal. 

Mantém-se atualizada a informação e regular recolha de viaturas em fim de vida, processo 

essencial na construção de um espaço público mais aprazível e na disponibilização de 

lugares de estacionamento.  

No âmbito das empreitadas de requalificação urbana, salienta-se a entrada em 

funcionamento das ilhas ecológicas da Avenida Bento Gonçalves e da Rua Miguel Pais, 

após a resolução de questões técnicas relativas ao funcionamento das mesmas.  
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No período em apreço, além da receção destes equipamentos, também o foram os 

descarregadores de tempestade instalados. 

Aproximam-se as condições plenas para iniciar os trabalhos de conclusão das 

infraestruturas adjacentes ao Campo das Cordoarias, objeto de acionamento das garantias 

bancárias.  

Estas operações constituirão um marco significativo na valorização do espaço público e do 

próprio centro da cidade, revitalizando espaços e devolvendo à população a possibilidade de 

usufruto dos mesmos.  

Decorrida a fase de apresentação de propostas para as duas empreitadas, encontra-se já 

elaborado o relatório com proposta de adjudicação do arruamento entre o Largo Alexandre 

Herculano e a Praça da Amizade, necessitando ainda de conclusão o relatório referente ao 

Campo das Cordoarias.  

Correspondendo a um antigo anseio da população, que permite melhorar as suas 

acessibilidades e mobilidade, iniciaram-se os trabalhos de construção da ligação entre a 

Rua Alfredo Figueiras e a Alberto Von Koss, na Verderena, com conclusão prevista até ao 

final do primeiro trimestre. 

Prosseguindo o investimento numa política onde a escola, a comunidade educativa e a 

promoção do desporto escolar assumem um papel fundamental na construção da 

sociedade, desenvolvemos os estudos conducentes à construção de um polidesportivo na 

escola da Vila Chã.  

Está em fase de lançamento do procedimento a construção deste equipamento e o 

melhoramento dos arranjos no recinto escolar (pavimentos e arborização).  

Continuando esta premissa, a autarquia está a acompanhar a conclusão dos projetos de 

especialidades referentes à remodelação e construção da Escola n.º 3 do Barreiro que 

resultará em melhores condições para os alunos e permitirá agrupar neste novo espaço os 

alunos das atuais escolas n.º 3 e 4.  

Com a conclusão dos projetos de especialidades, é expectável o lançamento do concurso 

público para a construção no início do segundo trimestre. 

Relativamente às instalações municipais, deu-se por concluída a remodelação da cobertura 

das instalações do Nicola, estando ainda em desenvolvimento adaptações nos espaços dos 

vários serviços.  
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Esta medida permitirá desafetar uma das naves e proceder à concentração dos serviços em 

espaços com condições melhoradas e adaptadas às suas funções.  

Continua o aprofundamento de estudos relativos a novas instalações camarárias, com a 

análise de várias soluções possíveis, capazes de permitir a concentração dos serviços 

municipais e de focar o edifício dos Paços do Concelho em funções e atos institucionais. 

Prosseguindo a defesa dos serviços públicos e municipais de águas, saneamento e 

resíduos, a Câmara Municipal tem percorrido aquele que é um caminho fundamental na sua 

defesa: investimento no serviço e meios aos seu dispor, onde a contratação de novos 

trabalhadores é um fator importantíssimo, fomentando a prossecução de um serviço cada 

vez melhor e de qualidade. 

Iniciou-se no final de 2015 a revisão da regulamentação dos serviços de Águas e Resíduos, 

que conduziu a um novo cenário composto por três regulamentos (dois técnicos e um 

tarifário). Esta situação, resultante de necessidades de adaptação a uma nova realidade e à 

revisão da matéria tarifária, vem trazer como grande alteração o alargamento do acesso ao 

tarifário social.  

Esta medida, centrada no apoio a agregados com menores rendimento, vem permitir que 

além daqueles agregados com rendimentos inferiores à retribuição mensal mínima 

garantida, também aqueles em que o valor per capita seja inferior a ½ da RMMG per capita 

possam usufruir deste tarifário.  

Decorrido o período de consulta pública e a apreciação nos órgãos municipais, a nova 

regulamentação poderá entrar em vigor ainda no primeiro trimestre de 2016.  

Esta foi, entre outras, uma das questões abordadas na reunião do Observatório da Água 

que reuniu em dezembro. 

Iniciou-se a participação do Município do Barreiro no projeto de nível europeu IMPROVER, 

relativo à avaliação e análise do risco de infraestruturas críticas e avaliação da sua 

resiliência. O sistema de abastecimento de água do concelho do Barreiro transformou-se, 

desta forma, num dos 4 “living labs” a nível europeu que estão a ser estudados até junho de 

2018, num projeto que é financiado pela U.E.  

Neste âmbito, o município receberá em fevereiro uma comitiva do projeto para conhecer o 

sistema de abastecimento e dar continuidade aos trabalhos iniciados em 2015 na 

Dinamarca. 
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Prepara-se a implementação do Plano de Segurança da Água, previsto para o início do 

segundo trimestre, cuja participação do Município no projeto colaborativo tem sido 

fundamental para mais um passo na consolidação do serviço prestado à população.  

Encontra-se em execução a 5.ª fase de upgrade do sistema de telegestão da rede e inicia-

se em fevereiro a empreitada de remodelação do reservatório de Sete Portais, onde, numa 

fase prévia, fora executada a montagem de ventosas nas condutas de saída do reservatório. 

No controlo de qualidade da água, concretizaram-se 977 análises, das quais resultaram 

apenas dois incumprimentos, sendo representativo da qualidade excelente da água que é 

disponibilizada à população. 

Nos últimos meses, fruto de um investimento na capacitação dos serviços e na mobilidade, 

a implementação do sistema de cadastro e ordens de trabalho georreferenciadas tem vindo 

a ser melhorado.  

Foram, desde a sua implementação em outubro, registadas cerca de 2900 ordens de 

trabalho, das quais 2700 se encontram concluídas.  

O desenvolvimento deste trabalho é estruturante para a afirmação do serviço prestado pela 

Câmara Municipal do Barreiro, enquanto entidade gestora, num serviço de qualidade e 

excelência. Este caminho faz parte daquele que queremos seguir e que fora projetado para 

o abastecimento público e saneamento, resultado de um extraordinário avanço técnico, 

tecnológico e operacional do qual fazem parte integrante os serviços municipais. 

A par deste recente desenvolvimento, mantem-se o Controlo de Perdas de Água (com a 

instalação de contadores e remodelação de ramais alusivos a equipamentos/espaços 

considerados de consumos próprios) e o Controlo de Afluências Indevidas. 

Revelou-se positiva a forma como decorreu a auditoria da Entidade Reguladora aos 

serviços, a qual auditou mais de uma centena de dados relativos ao saneamento, 

abastecimento e resíduos, bem como outras ferramentas complementares, como sendo o 

cadastro, registo, fiabilidade do serviço e evolução. 

Decorrente da participação na iniciativa nacional de gestão patrimonial de infraestruturas, a 

CMB lançou a iniciativa “gpi – ON – line” com vista a manter o enfoque na necessidade 

permanente de planeamento, coordenação e gestão otimizada dos sistemas de 

infraestruturas de águas. Neste âmbito decorreu um seminário interno envolvendo todos os 

atores municipais com competências diretas, indiretas ou de suporte ao trabalho de gestão 

do serviço público de águas. 
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No encontro nacional de entidades gestoras, que decorreu em dezembro no Porto, foi 

apresentado um estudo sobre soluções para tratamento de águas de pequenos 

aglomerados, promovido pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água, 

onde o município esteve envolvido ativamente. 

Na área dos resíduos, acompanhamos permanentemente os desenvolvimentos e ações que 

decorrem no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão no âmbito do processo de 

privatização da EGF, assim como as ações de vários municípios contra a posição da 

Autoridade da Concorrência de não oposição à privatização.  

Acerca desta temática, está agendada uma audiência onde o Município estará 

representado. 

Reforçamos as ações de limpeza e lavagem de arruamentos municipais, visando, num 

trabalho articulado com as funções atribuídas às freguesias, proporcionar uma adequada e 

melhorada limpeza e higiene urbana.  

Considerando a necessidade de aprofundamento da sensibilização da população para a 

adoção de comportamentos ambientalmente corretos, preparamos neste momento uma 

campanha que permitirá alertar para a necessidade de adoção de novas atitudes, 

designadamente em áreas como: dejetos caninos, monos, utilização de papeleiras e correta 

deposição de resíduos, entre outras.  

Esta campanha assume uma dimensão importante, sendo necessário o envolvimento de 

todos na defesa e construção de um concelho cada vez melhor, onde a atitude de cada um 

conta. 

Acompanhamos permanentemente os contratos de manutenção de espaços verdes, 

efetuando uma monitorização dos mesmos de forma a salvaguardar os espaços e a sua 

correta conservação.  

Promovemos estudos conducentes a planos de rearborização na Rua Brito Camacho e 

envolvente do futuro Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes.  

Após a intervenção de requalificação da Avenida das Nacionalizações, concluiu-se a 

rearborização da mesma e a instalação dos sistemas de rega dos espaços.  

O município interveio em mais de 500 exemplares arbóreos, proporcionando a sua correção, 

manutenção e conservação de forma a defender estes elementos enquanto parte integrante 

da paisagem urbana. 
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Em estreita articulação com as freguesias do concelho, continuamos a promover reuniões 

com as populações das ruas e bairros para os quais estamos a preparar intervenções em 

2016. 

Manteremos esta participação ativa da população no início de 2016, realizando reuniões 

com as populações da Praceta Teófilo Monte, Praceta d’ Os Lusíadas, Avelar Brotero, Bloco 

Soure e Canas de Senhorim, Praça São Francisco Xavier e Rua Almirante Reis (no Barreiro 

e no Lavradio), entre outras, procurando desta forma aperfeiçoar e finalizar as opções a 

tomar com vista ao melhoramento dessas áreas e valorização do espaço público. 

Aprofundamos diariamente com as freguesias o tema e as matérias da descentralização. 

Reuniões periódicas e temáticas, acompanhamento do cumprimento e execução dos 

Protocolo e Acordo estabelecidos são algumas das medidas que desenvolvemos de forma 

continuada, aprofundando um processo que, apesar das suas limitações (desde logo legais), 

constitui para nós, há muitos anos, uma forma mais próxima de gerir. 

Ao longo deste período, comprámos o Moinho Grande e concessionámos a 

Cafetaria do Parque da Cidade e o Bar do AMAC.   

Em matéria de recursos humanos, foram efetuadas 184 consultas de medicina 

curativa ou preventiva, 42 exames auxiliares de diagnóstico e 66 verificações de 

grau de alcoolemia e do estudo de estupefacientes. 

Paralelamente, foram distribuídos EPI`s a cerca de 60 trabalhadores.  

Em matéria de recrutamento, admitimos 4 assistentes operacionais, em regime de 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para diversas 

áreas operacionais do Município e 22 assistentes operacionais em regime de 

contrato de trabalho a termo incerto, para os jardins-de-infância do Concelho. 

No que toca à formação profissional, chegámos neste período a 130 trabalhadores, 

através de formação interna, e a 37 trabalhadores recorrendo a formação externa. 

Realizou-se em Novembro o já habitual convívio do Magusto com os trabalhadores 

do Município, SMTCB, Uniões de Freguesia e Freguesia. 

Entre novembro e janeiro, o CIAC efetuou 171 atendimentos ao público, alguns em 

ações descentralizadas, e tramitou cerca de 91 processos. 

Ao mesmo tempo, produziu um conjunto de informações ao consumidor: “A história 

da sandes na alimentação e no consumo”, “A criatividade em equipa”, “Compras à 

distância e ao domicílio” e “Devolução das cauções aos consumidores de 

eletricidade, gás canalizado e água”. 
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Enquadradas na atividade do Serviço Educativo Municipal, o CIAC realizou neste 

período 7 ações subordinadas ao tema “Gerir o Orçamento”, que envolveram 12 

professores e um coletivo de 322 alunos, do 2º ao 4º ano de escolaridade, e uma 

ação intitulada “A publicidade e o consumo”, que contou com 2 professores e um 

coletivo de 49 alunos do 4º ano de escolaridade.  

Nos Mercados Municipais, continuam abertos procedimentos por ajuste direto para a 

ocupação de bancas e lojas nos diversos mercados municipais. 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO 

Em dezembro de 2015, a receita cobrada cifrava-se em 85,91 % do orçamentado, sendo 

este valor inferior em 9,42 % ao cobrado em igual período do ano anterior. 

Os cabimentos apresentavam um decréscimo de 4,52 % em relação ao mesmo período de 

2014. 

Os pagamentos registavam uma redução de 6,35 %. 

Tendo em consideração apenas as receitas do ano e com base no quadro n.º 1 em anexo, a 

receita global diminuiu 9,42 % em relação a igual período de 2014. 

A sua execução foi de € 37.848.134, ou seja, 85,91 % do orçamentado. 

 

 

Gráfico n.º 1 – Execução receita global 
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Estrutura das receitas dezembro de 2015 

 

Gráfico 2 – Evolução da receita 

 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 300 000 10 585 371 28,66% 26,47% 93,68%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 500 000 1 443 174 3,91% 3,61% 96,21%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2 000 000 847 161 2,29% 2,12% 42,36%
DERRAMA 450 000 38 400 0,10% 0,10% 8,53%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 14 837 0,04% 0,04% 14836,64%
IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.INDIRECTOS 3 084 109 717 442 1,94% 1,79% 23,26%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 633 995 4 493 284 12,16% 11,24% 96,96%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 67 500 42 384 0,11% 0,11% 62,79%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 161 090 9 156 398 24,79% 22,90% 99,95%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 876 300 828 084 2,24% 2,07% 94,50%
VENDA DE BENS 3 787 260 3 721 135 10,07% 9,31% 98,25%
VENDA SERVICOS + RENDAS 5 157 125 5 046 397 13,66% 12,62% 97,85%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21 645 4 653 0,01% 0,01% 21,50%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 42 039 224 36 938 719 100,00% 92,38% 87,87%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0 0,00% 0,00% 0,00%

SUB-TOTAL CORRENTES 42 039 224 36 938 719 100,00% 92,38% 87,87%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 12 400 3 077 0,10% 0,01% 24,82%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 470 291 468 460 15,39% 1,17% 99,61%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 1 214 102 391 735 12,87% 0,98% 32,27%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 2 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 315 000 26 094 0,86% 0,07% 8,28%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2 500 20 049 0,66% 0,05% 801,96%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 2 017 293 909 415 29,87% 2,27% 45,08%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 2 135 378 2 135 378 70,13% 5,34% 100,00%

SUB-TOTAL CAPITAL 4 152 671 3 044 793 100,00% 7,62% 73,32%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 44 056 517 37 848 134 94,66% 85,91%

TOTAL DAS RECEITAS 46 191 895 39 983 512 100,00% 86,56%

(Valores em Euros)
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Com uma execução de 87,87 % do orçamento previsto, as receitas correntes apresentavam 

em dezembro uma redução de 6,22 %, face a igual período de 2014, correspondente, em 

termos absolutos, a € 2.450.050. 

 

Gráfico n.º 3 – Execução das receitas correntes 
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€ 86.873. 

 

Estrutura dos Impostos Diretos 
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IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 300 000 10 585 371 93,68%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 500 000 1 443 174 96,21%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2 000 000 847 161 42,36%

DERRAMA 450 000 38 400 8,53%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 14 837 14836,64%

IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00%

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 15 250 200 12 928 942 84,78%

(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 4 – Execução dos impostos diretos 

 

 

 

 

Gráfico n.º 5 – Evolução dos impostos diretos 
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Os impostos indiretos registavam uma execução de € 717.442, ou seja, 23,26 % do 

orçamentado, apresentando um decréscimo de 49,56 %, face ao registado em igual período 

do ano anterior. 

As taxas, multas e outras penalidades, com uma execução de 96,96 % registavam um valor 

de € 4.493.284 e um decréscimo de 1,78 %, face ao final de dezembro de 2014. 

As transferências correntes registavam um aumento de € 512.694 nas transferências 

provenientes do Orçamento de Estado e um acréscimo de € 27.224 nas outras 

transferências correntes. 

A venda de bens apresentava uma execução de € 3.721.135, (98,25 % do orçamentado) e 

um decréscimo de 2,06 % face ao período homólogo de 2014, enquanto a prestação de 

serviços e rendas, com uma execução de € 5.046.397, (97,85 % do orçamentado) traduzia 

uma redução de 5,58 % face a dezembro de 2014. 

As receitas de capital registavam uma execução de 45,08 % do seu valor previsional, ou 

seja, € 909.415. Este valor é inferior em € 1.483.951 face ao recebido em dezembro de 

2014. 

Esta redução tão acentuada deve-se, principalmente, à rubrica de fundos comunitários e aos 

passivos financeiros, por via do recebimento em 2014 da última tranche do empréstimo 

referente ao acordo quadro IFDR / QREN. 

Gráfico n.º 6 – Execução da receita de capital 
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Gráfico n.º 7 – Execução das componentes da receita de capital 

 

Os cabimentos, globalmente considerados, conheceram um decréscimo de 4,52 %. 

Evolução dos Cabimentos 

 

Gráfico n.º 8 – Evolução dos cabimentos 
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Os pagamentos, no final de dezembro de 2015, apresentavam uma redução de 6,35 % face 

a igual período do ano anterior o que, em termos absolutos, equivale a um acréscimo de € 

2.585.748,29. 

 

Gráfico n.º 9 – Evolução da despesa global 
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Estrutura das Despesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 511 580 14 239 909 47,57% 37,34% 98,13%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 377 267 891 845 2,98% 2,34% 64,75%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 851 421 10 717 805 35,80% 28,11% 83,40%

ENCARGOS FINANCEIROS 405 080 370 340 1,24% 0,97% 91,42%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 054 979 3 049 162 10,19% 8,00% 99,81%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720 990 665 130 2,22% 1,74% 92,25%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 921 317 29 934 189 100,00% 78,50% 90,93%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 231 175 68 655 0,84% 0,18% 29,70%

INVESTIMENTO OBRAS 7 095 260 2 701 240 32,96% 7,08% 38,07%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 913 550 672 959 8,21% 1,76% 73,66%

OUTROS INVESTIMENTOS 746 793 510 407 6,23% 1,34% 68,35%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 170 960 138 745 1,69% 0,36% 81,16%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 757 080 746 837 9,11% 1,96% 98,65%

AMORTIZAÇÕES 245 760 245 758 3,00% 0,64% 100,00%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3 110 000 3 112 134 37,97% 8,16% 100,07%

SUB-TOTAL CAPITAL 13 270 578 8 196 735 100,00% 21,50% 61,77%

      TOTAL 46 191 895 38 130 924 100,00% 82,55%

DESIGNAÇÃO

2015
(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 10 – Execução da despesa 
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Gráfico n.º 11 – Execução das despesas correntes 

 

 

As despesas de capital, com uma execução de 61,77 %, apresentavam um valor absoluto 

de € 8.196.735. 

 

Gráfico n.º 12 – Execução das despesas de capital 
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A dívida a fornecedores no final de dezembro de 2015 era de € 1.955.788,41 

As dívidas de médio e longo prazo registavam uma redução de € 4.525.074,65, ou seja, um 

decréscimo de 24,13 %, face ao final de 2014. 

 

 

Gráfico n.º 13 – Evolução da dívida de médio e longo prazo 
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Designação Fornecedo

r 

Duração 

do 

contrato 

Vigência do 

contrato 

Valor Total 

sem IVA 

Serviços para a actualização, suporte, 

apoio e manutenção das aplicações 

GISMAT-SIG, do município do barreiro 

– Ajuste Directo-Procedimento nº 

02/2015 

PH 

Informática

, SA 

36 meses 19-fev-2015 a 

18-fev-2018 

40.500,00 € 

Aquisição de serviços para manutenção 

do jardim da Avenida Bento Gonçalves 

e jardim do Convento da Madredeus da 

Verderena, no Concelho do Barreiro - 

Ajuste Directo-Procedimento nº 03/2015 

O Nabo do 

Brejo, Lda. 

12 meses 02-mar-2015 

a 01-mar-

2016 

43.632,00 € 

Fornecimento contínuo de produtos 

químicos controlo analítico da qualidade 

da água das piscinas e da legionela e 

avaliação da qualidade do ar da Piscina 

Municipal do Barreiro e da Piscina 

Municipal do Lavradio-Ajuste Directo-

Procedimento nº 05/2015 

DPM, Lda 36 meses 10-mar-2015-

09-mar-2018 

35.940,00 € 

Fornecimento de refeições em 

refeitórios escolares-Concurso Público 

sem publicação de Anúncio no JOUE-

Procedimento nº 06/2015-(AGUARDA 

DECISÃO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS) 

Eurest, Lda 24 meses 01-jul-2015-

30-jun-2017 

677.934,00 

€ 

Aquisição de serviços de recolha de 

sações de 1m3 de capacidade de 

entulho e ervas - Ajuste Directo-

Procedimento nº 11/2015 

Suma, SA 12 meses 20-mar-2015 

a 19-mar-

2016 

39.270,00 € 
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Aquisição de serviços para manutenção 

de equipamentos AVAC, caldeiras, 

quadros eléctricos, equipamento de 

tratamento e circulação de águas na 

Piscina Municipal do Barreiro e Piscina 

Municipal do Lavradio - Ajuste Directo-

Procedimento nº 22/2015 

DPM, Lda. 36 meses 08-abr-2015 a 

07-abr-2018 

31.530,00 € 

Aquisição de serviços de manutenção 

do Sistema de Gestão de Assiduidade 

da Câmara Municipal do Barreiro-Ajuste 

Directo-Procedimento nº 25/2015 

Milénio 3, 

SA 

36 meses 30-mar-2015-

29-mar-2018 

12.263,50 € 

Aquisição de serviços de apoio jurídico 

para o Departamento da Gestão da 

Cidade - Ajuste Directo-Procedimento 

nº 29/2015 

Bernardo 

Marques 

24 meses 20-mar-2015 

a 19-mar-

2017 

60.000,00 € 

Aquisição de serviços para limpeza das 

instalações municipais - Concurso 

Público sem publicação no JOUE-

Procedimento nº 31/2015 

Operandus

, Lda 

12 meses 06-mai-2015 

a 05-mai-

2016 

116.094,00 

€ 

Aquisição de serviços de limpeza e 

manutenção dos espaços verdes da 

Escavadeira - Ajuste Directo-

Procedimento nº 34/2015 

Persona 12 meses 08-jun-2015 a 

07-jun-2016 

16.800,00 € 

Aquisição de serviços de medicina geral 

e familiar, para a assistência aos 

trabalhadores da Câmara Municipal do 

Barreiro - Ajuste Directo—Procedimento 

nº 68/2015 

Sérgio 

Silva 

Unipessoal

, Lda 

36 meses 16-jun-2015 a 

15-jun-2018 

45.000,00 € 

Aquisição de serviços para a 

manutenção de 3 ascensores no 

mercado municipal 1º de Maio, no 

Barreiro-Ajuste Directoo-Procedimento 

nº 71/2015 

Otis, Lda 60 meses 02-Jul-2015-

01-jul-2020 

12.526,80 € 

Aquisição de serviços de manutenção e Goeltrónica 36 meses 15-jul-2015- 19.872,00 € 
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assistência técnica a alarmes em várias 

Escolas do Concelho-Ajuste Direto-

Procedimento nº 73/2015 

, Lda 14-jul-2018 

Prestação de serviços de 

enquadramento técnico para as 

piscinas municipais do concelho do 

Barreiro- Concurso Público sem 

publicação de Anúncio no JOUE-

Procedimento nº 75/2015 

Espalha 

Ideias, Lda 

2 épocas 

desportiva

s 

(2015/16-

2016/17) 

02-set-2015-

01-set-2017 

136.923,12 

€ 

Aquisição de serviços de vigilância e 

segurança no Parque da Cidade e no 

Mercado do Levante-Ajuste Directo-

Procedimento nº 84/2015 

 

Securitas, 

SA 

36 meses 20-ago-2015-

19-ago-2018 

59.868,00 € 

Aquisição de serviços para gestão do 

projeto Biodiscoveries (LIFE13 

BIO/PT/000386)-Ajuste Directo-

Procedimento nº 93/2015 

Henrique 

Menezes 

Almeida 

Pereira 

Santos, 

Unipessoal

, Lda 

12 meses 28-ago-2015-

27-ago-2016 

16.140,00 € 

Aquisição de serviços de utilização de 

plataforma eletrónica de contratação 

pública-Ajuste Direto-Procedimento nº 

110/2015 

Saphety 

Level, SA 

36 meses 12-nov-2015-

11-nov-2018 

11.500,00 € 

Aquisição de serviços na área de 

cobranças (CTT e Payshop) - Ajuste 

Direto-Procedimento nº 123/2015 

CTT, SA 12 meses 17-dez-2015-

16-dez-2016 

40.000,00 € 

 

Com base nos dados disponíveis relativamente ao final do ano de 2015, podemos afirmar o 

seguinte:  

 

 A receita global diminuiu em relação a igual período de 2014; 
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 Foram transitados todos os compromissos assumidos e não liquidados de 2014 para 

2015; 

 Os cabimentos globais apresentam um decréscimo face ao período homólogo de 

2014; 

 Os pagamentos registam um decréscimo face a 2014; 

 A execução da receita permitiu assegurar os encargos imediatos do Município; 

 Inexistem pagamentos em atraso (conceito LCPA); 

 

Temos vindo a acompanhar, ao longo das várias informações escritas, um conjunto de 

indicadores e de reflexões, suscitadas em grande medida pelo contexto criado pela 

candidatura ao PAEL. 

Mais importante que a sua evolução, importa realçar os resultados alcançados. 

De entre estes, já foi atrás mencionado a inexistência de pagamentos em atraso. No 

entanto, para além deste elemento, importa realçar a redução significativa no prazo médio 

de pagamentos a fornecedores que, no final de setembro, era de 20 dias, para além da 

redução progressiva da dívida global do município que, em termos acumulados, entre 2009 

e o final do terceiro trimestre de 2015 decresceu 33%, o que representou um esforço de € 

11.708.969,00. 

 

 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Prazo médio de pagamentos 131 163 302 523 208 84 61

* - Dados referentes ao 4.º trimestre de 2015 sem considerar todo o trabalho de final de exercício - site da DGAL

Prazo médio de pagamento a terceiros

n.º de dias
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Estes resultados, vêm confirmar o que afirmámos em sede de candidatura ao PAEL, que só 

após o equilíbrio orçamental alcançado, poderíamos ter sucesso com este programa. 

Não foi através das medidas que tomámos com o programa mas sim, com as que fomos 

tomando anteriormente e com as que continuamos a tomar, que foi e é possível estarmos, 

agora, com uma situação económica e financeira, equilibrada. 
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Medidas que resultam de um melhor conhecimento e acompanhamento das questões 

financeiras do Município.  

Este foi o caminho que trilhámos este é o caminho que queremos continuar a percorrer. 

 

Uma vez que esta informação escrita abrange, igualmente, o mês de janeiro de 2016, 

iremos apresentar uma síntese financeira deste mês, tendo contudo consciência que os 

dados apresentados não poderão ser extrapolados para aquilo que poderá vir a ser a 

execução orçamental de 2016, uma vez que, para além de se tratar apenas de um mês de 

execução, ainda não existe orçamento de estado aprovado e, como tal, algumas variáveis 

importantes poderão sofrer algumas oscilações face ao executado em janeiro. 

Em janeiro de 2016, a receita cobrada cifrava-se em 5,09 % do orçamentado, sendo este 

valor inferior em 12,21 % ao cobrado em igual período do ano anterior. 

Os cabimentos apresentavam um acréscimo de 2,66 % em relação ao mesmo período de 

2015. 

Os pagamentos registavam uma redução de 11,05 %. 

Tendo em consideração apenas as receitas do ano e com base no quadro n.º 1 em anexo, a 

receita global diminuiu 12,21 % em relação a igual período de 2015. 

A sua execução foi de € 2.286.065, ou seja, 5,09 % do orçamentado. 

 

Gráfico n.º 1 – Execução receita global 
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Gráfico 2 – Evolução da receita 

 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 000 000 84 828 3,80% 3,71% 0,77%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 600 000 94 258 4,22% 4,12% 5,89%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1 000 000 114 064 5,10% 4,99% 11,41%
DERRAMA 320 000 140 891 6,31% 6,16% 44,03%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.ABOLIDOS-SISA 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
IMP.INDIRECTOS 3 260 515 12 273 0,55% 0,54% 0,38%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 714 550 351 884 15,75% 15,39% 7,46%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 47 500 2 126 0,10% 0,09% 4,48%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 161 090 763 032 34,15% 33,38% 8,33%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 781 800 51 381 2,30% 2,25% 6,57%
VENDA DE BENS 3 854 235 288 586 12,92% 12,62% 7,49%
VENDA SERVICOS + RENDAS 5 297 305 331 011 14,81% 14,48% 6,25%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17 480 148 0,01% 0,01% 0,85%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 41 059 475 2 234 482 100,00% 97,74% 5,44%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0 0,00% 0,00% 0,00%

SUB-TOTAL CORRENTES 41 059 475 2 234 482 100,00% 97,74% 5,44%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 3 000 10 400 20,16% 0,45% 346,67%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 470 291 39 190 75,97% 1,71% 8,33%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 3 227 509 0 0,00% 0,00% 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 2 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 115 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 10 200 1 993 3,86% 0,09% 19,54%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 3 829 000 51 583 100,00% 2,26% 1,35%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!

SUB-TOTAL CAPITAL 3 829 000 51 583 100,00% 2,26% 1,35%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 44 888 475 2 286 065 100,00% 5,09%

TOTAL DAS RECEITAS 44 888 475 2 286 065 100,00% 5,09%

(Valores em Euros)
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Com uma execução de 5,44 % do orçamento previsto, as receitas correntes apresentavam 

em dezembro uma redução de 12,21 %, face a igual período de 2015, correspondente, em 

termos absolutos, a € 310.848. 

 

 

Gráfico n.º 3 – Execução das receitas correntes 

 

 

 

 

Os impostos diretos, que representam 19 % do total do Orçamento, apresentavam uma 

execução de 3,12 % e um total de € 434.040, traduzindo uma redução de € 18.566 face ao 

período homólogo de 2015, o que equivale a um decréscimo de 4,10%. 

Ao nível do IMI verificava-se um decréscimo de € 24.242, o IMT registava uma redução de 

€88.693, a Derrama apresentava um acréscimo de € 120.886 e o IUC uma redução de € 

22.413. 
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Estrutura dos Impostos Diretos 

 

 

 

Gráfico n.º 4 – Execução dos impostos diretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Grau de 

Concretização

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 000 000 84 828 0,77%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 600 000 94 258 5,89%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1 000 000 114 064 11,41%

DERRAMA 320 000 140 891 44,03%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5 000 0 0,00%

IMP.ABOLIDOS-SISA 0 0 #DIV/0!

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 13 925 000 434 040 3,12%

(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 5 – Evolução dos impostos diretos 

 

 

Os impostos indiretos registavam uma execução de € 12.273, ou seja, 0,38 % do 

orçamentado, apresentando um decréscimo de 31,61%, face ao registado em igual período 

do ano anterior. 

As taxas, multas e outras penalidades, com uma execução de 7,46 % registavam um valor 

de € 351.884 e um acréscimo de 3,59 %, face ao mês de janeiro de 2015. 

As transferências correntes registavam um montante igual nas transferências provenientes 

do Orçamento de Estado e um decréscimo de € 81.293 nas outras transferências correntes. 

A venda de bens apresentava uma execução de €288.586, (7,49 % do orçamentado) e um 

acréscimo de 5,37 % face ao período homólogo de 2015, enquanto a prestação de serviços 

e rendas, com uma execução de € 331.011, (6,25 % do orçamentado) traduzia uma redução 

de 41 % face a janeiro de 2015. 

As receitas de capital registavam uma execução de 1,35 % do seu valor previsional, ou seja, 

€ 51.583. Este valor é superior em € 3.049 face ao recebido em janeiro de 2015. 
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Gráfico n.º 6 – Execução da receita de capital 

 

 

 

Gráfico n.º 7 – Execução das componentes da receita de capital 

 

 

 

Os cabimentos, globalmente considerados, conheceram um acréscimo de 2,66 %. 
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Evolução dos Cabimentos 

 

 

 

Gráfico n.º 8 – Evolução dos cabimentos 

 

 

 

 

Os pagamentos no final de janeiro de 2016 apresentavam uma redução de 11,05 % face a 

igual período do ano anterior o que, em termos absolutos, equivale a um acréscimo de € 

318.435,66. 

 

 

 

 

Ano
Encargos 

Transitados
Total Ano

Encargos 
Transitados

Total Ano
Encargos 

Transitados
Total

Correntes 12 633 542 1 996 233 14 629 775 13 642 559 1 712 596 15 355 154 1 009 017 -283 638 725 379

Capital 4 823 209 2 040 740 6 863 950 4 397 748 2 312 513 6 710 261 -425 461 271 773 -153 688

Total 17 456 751 4 036 973 21 493 725 18 040 307 4 025 108 22 065 415 583 556 -11 865 571 691

(Valores em Euros)

Diferenças entre 2015 e 20142015

Designação

2016

0 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

25 000 000 

2015 2016 

2
1

 4
9

3
 7

2
5

 

2
2

 0
6

5
 4

1
5

 



                          SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO CAPITULO V 

  

 49 

 

Gráfico n.º 9 – Evolução da despesa global 
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Estrutura das Despesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 942 575 1 169 926 57,35% 45,62% 7,83%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 424 673 69 800 3,42% 2,72% 4,90%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 13 038 090 562 217 27,56% 21,92% 4,31%

ENCARGOS FINANCEIROS 366 255 8 644 0,42% 0,34% 2,36%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2 540 772 229 435 11,25% 8,95% 9,03%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720 570 83 0,00% 0,00% 0,01%

SUB-TOTAL CORRENTES 33 032 935 2 040 104 100,00% 79,56% 6,18%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 564 820 1 529 0,29% 0,06% 0,27%

INVESTIMENTO OBRAS 6 239 545 263 453 50,25% 10,27% 4,22%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 1 091 250 3 228 0,62% 0,13% 0,30%

OUTROS INVESTIMENTOS 570 130 10 589 2,02% 0,41% 1,86%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 353 125 13 064 2,49% 0,51% 3,70%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 549 910 61 934 11,81% 2,42% 11,26%

AMORTIZAÇÕES 245 760 0 0,00% 0,00% 0,00%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 2 241 000 170 446 32,51% 6,65% 7,61%

SUB-TOTAL CAPITAL 11 855 540 524 244 100,00% 20,44% 4,42%

      TOTAL 44 888 475 2 564 349 100,00% 5,71%

DESIGNAÇÃO

2015
(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 10 – Execução da despesa 

 

 

 

As despesas correntes verificavam uma execução de 6,18 %, equivalente em valores 

absolutos a €2.040.104. 

As rubricas com maior execução eram as despesas com o pessoal e as transferências 

correntes. Os encargos financeiros apresentavam uma execução de 2,36 %. 

A aquisição de bens apresentava uma execução de 4,90 % e a aquisição de serviços 4,31 

%. 

 

Gráfico n.º 11 – Execução das despesas correntes 
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As despesas de capital, com uma execução de 4,42 %, apresentavam um valor absoluto de 

€ 524.244. 

 

Gráfico n.º 12 – Execução das despesas de capital 

 

A dívida a fornecedores no final de janeiro de 2016 era de € 1.774.576.24 

As dívidas de médio e longo prazo registavam uma redução de € 275.281,57, ou seja, um 

decréscimo de 1,49 %, face ao final de 2015. 
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Empréstimos de Médio e Longo Prazo 16 247 187,38 16 076 741,15 -170 446,23 -1,06%

De Contratos de Locação Financeira 557 924,04 544 699,43 -13 224,61 -2,43%
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Gráfico n.º 13 – Evolução da dívida de médio e longo prazo 

 

 

 

Valerá a pena registar que o Município do Barreiro encerrou o mês de janeiro de 2016 sem 

pagamentos em atraso a fornecedores, tendo por base as premissas estabelecidas na 

LCPA. 

Com base nos dados disponíveis relativamente ao final de janeiro de 2016, podemos afirmar 

o seguinte:  

 

 A receita global diminuiu em relação a igual período de 2015; 

 Foram transitados todos os compromissos assumidos e não liquidados de 2015 para 

2016; 

 Os cabimentos globais apresentam um acréscimo face ao período homólogo de 

2015; 

 Os pagamentos registam um decréscimo face a 2015; 

 A execução da receita permitiu assegurar os encargos imediatos do Município; 

 Inexistem pagamentos em atraso (conceito LCPA); 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA A 31/12/2015 - QUADRO N.º 1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA  

 
 

Orçamentado Executado Peso Peso na Grau de Orçamentado Executado Peso Peso na Grau de Valor %

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 300 000 10 585 371 28,66% 26,47% 93,68% 10 164 000 10 391 412 26,38% 24,25% 102,24% 193 959 1,87%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 500 000 1 443 174 3,91% 3,61% 96,21% 1 365 175 1 530 047 3,88% 3,57% 112,08% -86 873 -5,68%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 2 000 000 847 161 2,29% 2,12% 42,36% 1 775 500 2 367 919 6,01% 5,53% 133,37% -1 520 758 -64,22%

DERRAMA 450 000 38 400 0,10% 0,10% 8,53% 345 000 460 457 1,17% 1,07% 133,47% -422 057 -91,66%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 100 14 837 0,04% 0,04% 14836,64% 5 000 120 0,00% 0,00% 2,41% 14 716 12217,68%

IMP.ABOLIDOS-SISA 100 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 #DIV/0!

IMP.INDIRECTOS 3 084 109 717 442 1,94% 1,79% 23,26% 4 221 093 1 422 466 3,61% 3,32% 33,70% -705 024 -49,56%

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 633 995 4 493 284 12,16% 11,24% 96,96% 4 773 595 4 574 788 11,61% 10,68% 95,84% -81 504 -1,78%

RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 67 500 42 384 0,11% 0,11% 62,79% 66 455 59 466 0,15% 0,14% 89,48% -17 082 -28,72%

FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 161 090 9 156 398 24,79% 22,90% 99,95% 8 648 876 8 643 704 21,94% 20,17% 99,94% 512 694 5,93%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 876 300 828 084 2,24% 2,07% 94,50% 1 031 960 800 860 2,03% 1,87% 77,61% 27 224 3,40%

VENDA DE BENS 3 787 260 3 721 135 10,07% 9,31% 98,25% 4 078 270 3 799 318 9,65% 8,87% 93,16% -78 183 -2,06%

VENDA SERVICOS + RENDAS 5 157 125 5 046 397 13,66% 12,62% 97,85% 5 294 580 5 327 518 13,53% 12,43% 100,62% -281 121 -5,28%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21 645 4 653 0,01% 0,01% 21,50% 21 000 10 692 0,03% 0,02% 50,91% -6 039 -56,48%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 42 039 224 36 938 719 100,00% 92,38% 87,87% 41 791 504 39 388 768 100,00% 91,92% 94,25% -2 450 050 -6,22%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0! 0

SUB-TOTAL CORRENTES 42 039 224 36 938 719 100,00% 92,38% 87,87% 41 791 504 39 388 768 100,00% 91,92% 94,25% -2 450 050 -6,22%

RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 12 400 3 077 0,10% 0,01% 24,82% 2 000 3 000 0,09% 0,01% 150,00% 77 2,57%

FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 470 291 468 460 15,39% 1,17% 99,61% 517 795 517 795 14,95% 1,21% 100,00% -49 335 -9,53%

FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 1 214 102 391 735 12,87% 0,98% 32,27% 2 674 655 1 667 923 48,16% 3,89% 62,36% -1 276 188 -76,51%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0 0,00%

PASSIVOS FINANCEIROS 2 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 165 730 163 732 4,73% 0,38% -163 732 100,00%

OUTRAS RECEITAS CAPITAL 315 000 26 094 0,86% 0,07% 8,28% 340 000 32 810 0,95% 0,08% 9,65% -6 716 0,00%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2 500 20 049 0,66% 0,05% 801,96% 2 500 8 106 0,23% 0,02% 324,24% 11 943 147,34%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 2 017 293 909 415 29,87% 2,27% 45,08% 3 703 680 2 393 365 69,11% 5,59% 64,62% -1 483 951 -62,00%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 2 135 378 2 135 378 70,13% 5,34% 100,00% 1 069 916 1 069 916 30,89% 2,50% 100,00% 1 065 462 99,58%

SUB-TOTAL CAPITAL 4 152 671 3 044 793 100,00% 7,62% 73,32% 4 773 596 3 463 281 100,00% 8,08% 72,55% -418 489 -12,08%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 44 056 517 37 848 134 94,66% 85,91% 45 495 184 41 782 134 97,50% 91,84% -3 934 000 -9,42%

TOTAL DAS RECEITAS 46 191 895 39 983 512 100,00% 86,56% 46 565 100 42 852 050 100,00% 92,03% -2 868 538 -6,69%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO
2015 2014 ∆ 2015-2014
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SITUAÇÃO FINANCEIRA A 31/12/2015 - QUADRO N.º 2 – EVOLUÇÃO DOS CABIMENTOS 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Encargos 
Transitados

Ano Total
Encargos 

Transitados
Ano Total Ano Total Ano Total

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 511 580 14 189 513 14 246 198 44,92% 33,04% 98,17% 14 716 250 14 592 833 14 699 644 42,74% 32,55% 99,89% -403 319,78 -453 446,12 -2,76% -3,08%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 377 267 966 588 1 231 189 3,88% 2,86% 89,39% 1 245 846 912 090 1 182 012 3,44% 2,62% 94,88% 54 497,92 49 176,79 5,98% 4,16%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 851 421 10 526 366 12 142 231 38,28% 28,16% 94,48% 14 056 248 11 623 405 13 910 597 40,45% 30,80% 98,96% -1 097 039,10 -1 768 365,75 -9,44% -12,71%

ENCARGOS FINANCEIROS 405 080 361 833 374 203 1,18% 0,87% 92,38% 570 090 544 264 544 264 1,58% 1,21% 95,47% -182 431,08 -170 061,13 -33,52% -31,25%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 054 979 3 055 376 3 057 083 9,64% 7,09% 100,07% 3 383 105 3 377 764 3 380 089 9,83% 7,49% 99,91% -322 387,92 -323 006,57 -9,54% -9,56%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720 990 620 304 665 310 2,10% 1,54% 92,28% 676 715 631 305 676 596 1,97% 1,50% 99,98% -11 000,56 -11 286,00 -1,74% -1,67%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 921 317 1 996 233 29 719 980 31 716 214 100,00% 73,56% 96,34% 34 648 254 2 711 542 31 681 661 34 393 202 100,00% 76,16% 99,26% -1 961 680,52 -2 676 988,78 -6,19% -7,78%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 231 175 272 157 283 475 2,49% 0,66% 122,62% 36 855 -29 693 21 966 0,20% 0,05% 59,60% 301 850,85 261 509,18 -1016,56% 1190,54%

INVESTIMENTO OBRAS 7 095 260 3 569 029 5 328 730 46,73% 12,36% 75,10% 6 744 086 2 239 119 5 901 045 54,82% 13,07% 87,50% 1 329 910,00 -572 315,01 59,39% -9,70%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 913 550 778 657 876 899 7,69% 2,03% 95,99% 373 255 264 145 334 783 3,11% 0,74% 89,69% 514 512,30 542 116,00 194,78% 161,93%

OUTROS INVESTIMENTOS 746 793 479 301 650 736 5,71% 1,51% 87,14% 628 115 149 474 396 735 3,69% 0,88% 63,16% 329 827,15 254 000,68 220,66% 64,02%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 170 960 157 742 157 788 1,38% 0,37% 92,30% 205 560 185 883 185 883 1,73% 0,41% 90,43% -28 141,18 -28 094,87 -15,14% -15,11%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 757 080 746 837 746 837 6,55% 1,73% 98,65% 706 970 703 502 703 502 6,54% 1,56% 99,51% 43 335,30 43 335,30 6,16% 6,16%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 245 758 245 758 2,16% 0,57% 100,00% 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 245 758,00 245 758,00 100,00% 100,00%

AMORTIZAÇÕES 3 110 000 3 112 134 3 112 134 27,29% 7,22% 100,07% 3 222 005 3 220 836 3 220 836 29,92% 7,13% 99,96% -108 702,42 -108 702,42 -3,37% -3,37%

SUB-TOTAL CAPITAL 13 270 578 2 040 740 9 361 615 11 402 356 100,00% 26,44% 85,92% 11 916 846 4 031 483 6 733 265 10 764 749 100,00% 23,84% 90,33% 2 628 350,00 637 606,86 39,04% 5,92%

TOTAL 46 191 895 4 036 973 39 081 596 43 118 569 100,00% 93,35% 46 565 100 6 743 025 38 414 926 45 157 951 100,00% 96,98% 666 669,48 -2 039 381,92 1,74% -4,52%

DESIGNAÇÃO
Orçamentado

Valor %
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

2015 2014 ∆ 2015-2014
(Valores em Euros)

Executado Executado

Orçamentado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
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SITUAÇÃO FINANCEIRA A 31/12/2015 - QUADRO N.º 3 – EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
Orçamentado Executado Peso Relativo

Peso na 
Estrutura

Grau de 
Concretização

Valor %

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 511 580 14 239 909 47,57% 37,34% 98,13% 14 716 250 14 642 960 45,32% 35,96% 99,50% -403 051,01 -2,75%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 377 267 891 845 2,98% 2,34% 64,75% 1 245 846 906 293 2,80% 2,23% 72,75% -14 447,98 -1,59%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 851 421 10 717 805 35,80% 28,11% 83,40% 14 056 248 12 219 124 37,82% 30,01% 86,93% -1 501 319,22 -12,29%

ENCARGOS FINANCEIROS 405 080 370 340 1,24% 0,97% 91,42% 570 090 531 848 1,65% 1,31% 93,29% -161 508,44 -30,37%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 054 979 3 049 162 10,19% 8,00% 99,81% 3 383 105 3 378 383 10,46% 8,30% 99,86% -329 221,13 -9,74%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720 990 665 130 2,22% 1,74% 92,25% 676 715 631 447 1,95% 1,55% 93,31% 33 682,16 5,33%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 921 317 29 934 189 100,00% 78,50% 90,93% 34 648 254 32 310 054 100,00% 79,35% 93,25% -2 375 865,62 -7,35%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 231 175 68 655 0,84% 0,18% 29,70% 36 855 10 648 0,13% 0,03% 28,89% 58 007,18 544,76%

INVESTIMENTO OBRAS 7 095 260 2 701 240 32,96% 7,08% 38,07% 6 744 086 3 841 465 45,70% 9,43% 56,96% -1 140 225,59 -29,68%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 913 550 672 959 8,21% 1,76% 73,66% 373 255 214 697 2,55% 0,53% 57,52% 458 262,30 213,45%

OUTROS INVESTIMENTOS 746 793 510 407 6,23% 1,34% 68,35% 628 115 225 300 2,68% 0,55% 35,87% 285 107,12 126,55%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 170 960 138 745 1,69% 0,36% 81,16% 205 560 190 170 2,26% 0,47% 92,51% -51 424,56 -27,04%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 757 080 746 837 9,11% 1,96% 98,65% 706 970 703 502 8,37% 1,73% 99,51% 43 335,30 6,16%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 245 758 3,00% 0,64% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 245 758,00 100,00%

AMORTIZAÇÕES 3 110 000 3 112 134 37,97% 8,16% 100,07% 3 222 005 3 220 836 38,31% 7,91% 99,96% -108 702,42 -3,37%

SUB-TOTAL CAPITAL 13 270 578 8 196 735 100,00% 21,50% 61,77% 11 916 846 8 406 618 100,00% 20,65% 70,54% -209 882,67 -2,50%

      TOTAL 46 191 895 38 130 924 100,00% 82,55% 46 565 100 40 716 672 100,00% 87,44% -2 585 748,29 -6,35%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO

2015 2014 ∆ 2015-2014
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SITUAÇÃO FINANCEIRA A 31/01/2016 - QUADRO N.º 1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA 

 

Orçamentado Executado Peso Peso na Grau de Orçamentado Executado Peso Peso na Grau de Valor %

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 000 000 84 828 3,80% 3,71% 0,77% 11 300 000 112 070 4,40% 4,32% 0,99% -27 242 -24,31%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 600 000 94 258 4,22% 4,12% 5,89% 1 500 000 116 671 4,58% 4,50% 7,78% -22 413 -19,21%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1 000 000 114 064 5,10% 4,99% 11,41% 2 000 000 202 757 7,97% 7,82% 10,14% -88 693 -43,74%

DERRAMA 320 000 140 891 6,31% 6,16% 44,03% 450 000 20 005 0,79% 0,77% 4,45% 120 886 604,29%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 100 1 104 0,04% 0,04% 1103,77% -1 104 -100,00%

IMP.ABOLIDOS-SISA 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 100 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 #DIV/0!

IMP.INDIRECTOS 3 260 515 12 273 0,55% 0,54% 0,38% 3 084 109 17 947 0,71% 0,69% 0,58% -5 673 -31,61%

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 714 550 351 884 15,75% 15,39% 7,46% 4 633 995 339 696 13,35% 13,10% 7,33% 12 188 3,59%

RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 47 500 2 126 0,10% 0,09% 4,48% 67 500 4 223 0,17% 0,16% 6,26% -2 097 -49,66%

FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 161 090 763 032 34,15% 33,38% 8,33% 9 161 090 763 032 29,98% 29,42% 8,33% 0 0,00%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 781 800 51 381 2,30% 2,25% 6,57% 876 300 132 674 5,21% 5,11% 15,14% -81 293 -61,27%

VENDA DE BENS 3 854 235 288 586 12,92% 12,62% 7,49% 3 787 260 273 878 10,76% 10,56% 7,23% 14 707 5,37%

VENDA SERVICOS + RENDAS 5 297 305 331 011 14,81% 14,48% 6,25% 5 157 125 561 013 22,04% 21,63% 10,88% -230 002 -41,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17 480 148 0,01% 0,01% 0,85% 21 645 260 0,01% 0,01% 1,20% -112 -43,05%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 41 059 475 2 234 482 100,00% 97,74% 5,44% 42 039 224 2 545 329 100,00% 98,13% 6,05% -310 848 -12,21%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0! 0

SUB-TOTAL CORRENTES 41 059 475 2 234 482 100,00% 97,74% 5,44% 42 039 224 2 545 329 100,00% 98,13% 6,05% -310 848 -12,21%

RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 3 000 10 400 20,16% 0,45% 346,67% 12 400 0 0,00% 0,00% 0,00% 10 400 #DIV/0!

FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 470 291 39 190 75,97% 1,71% 8,33% 470 291 39 190 80,75% 1,51% 8,33% 0 0,00%

FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 3 227 509 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 214 102 2 413 4,97% 0,09% 0,20% -2 413 -100,00%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0 0,00%

PASSIVOS FINANCEIROS 2 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 2 000 0 0,00% 0,00% 0 100,00%

OUTRAS RECEITAS CAPITAL 115 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 315 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 10 200 1 993 3,86% 0,09% 19,54% 6 931 14,28% 0,27% 277,24% -4 938 -71,25%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 3 829 000 51 583 100,00% 2,26% 1,35% 2 017 293 48 534 100,00% 1,87% 2,41% 3 049 6,28%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0,00% 0,00% 0,00% 0 #DIV/0!

SUB-TOTAL CAPITAL 3 829 000 51 583 100,00% 2,26% 1,35% 4 152 671 48 534 100,00% 1,87% 1,17% 3 049 6,28%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 44 888 475 2 286 065 100,00% 5,09% 44 056 517 2 593 864 100,00% 5,89% -307 799 -11,87%

TOTAL DAS RECEITAS 44 888 475 2 286 065 100,00% 5,09% 46 191 895 2 593 864 100,00% 5,62% -307 799 -11,87%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO
2016 2015 ∆ 2016-2015
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SITUAÇÃO FINANCEIRA A 31/01/2016 - QUADRO N.º 2 – EVOLUÇÃO DOS CABIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encargos 
Transitados

Ano Total
Encargos 

Transitados
Ano Total Ano Total Ano Total

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 942 575 1 576 457 1 582 721 10,31% 7,17% 10,59% 14 473 035 1 525 853 1 582 538 10,82% 7,36% 10,93% 50 603,56 183,06 3,32% 0,01%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 424 673 154 382 472 749 3,08% 2,14% 33,18% 1 391 427 248 767 513 369 3,51% 2,39% 36,90% -94 385,07 -40 619,74 -37,94% -7,91%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 13 038 090 9 044 663 10 421 210 67,87% 47,23% 79,93% 12 785 726 8 698 975 10 314 840 70,51% 47,99% 80,67% 345 688,45 106 370,36 3,97% 1,03%

ENCARGOS FINANCEIROS 366 255 27 275 30 771 0,20% 0,14% 8,40% 412 080 21 315 33 685 0,23% 0,16% 8,17% 5 959,75 -2 913,55 27,96% -8,65%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2 540 772 2 122 331 2 130 252 13,87% 9,65% 83,84% 3 103 279 2 029 466 2 031 172 13,88% 9,45% 65,45% 92 865,45 99 080,01 4,58% 4,88%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720 570 717 451 717 451 4,67% 3,25% 99,57% 669 800 109 166 154 172 1,05% 0,72% 23,02% 608 284,61 563 278,86 557,21% 365,36%

SUB-TOTAL CORRENTES 33 032 935 1 712 596 13 642 559 15 355 154 100,00% 69,59% 46,48% 32 835 347 1 996 233 12 633 542 14 629 775 100,00% 68,07% 44,55% 1 009 016,75 725 379,00 7,99% 4,96%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 564 820 162 000 376 819 5,62% 1,71% 66,71% 285 175 0 11 317 0,16% 0,05% 3,97% 162 000,00 365 502,00 #DIV/0! 3229,61%

INVESTIMENTO OBRAS 6 239 545 958 638 2 707 707 40,35% 12,27% 43,40% 7 091 855 739 517 2 499 217 36,41% 11,63% 35,24% 219 121,04 208 490,05 29,63% 8,34%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 1 091 250 99 980 289 233 4,31% 1,31% 26,50% 941 540 111 308 209 550 3,05% 0,97% 22,26% -11 328,03 79 683,36 -10,18% 38,03%

OUTROS INVESTIMENTOS 570 130 20 362 160 690 2,39% 0,73% 28,18% 743 313 33 692 205 127 2,99% 0,95% 27,60% -13 330,45 -44 436,98 -39,57% -21,66%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 353 125 205 513 224 556 3,35% 1,02% 63,59% 165 745 140 914 140 960 2,05% 0,66% 85,05% 64 598,81 83 595,64 45,84% 59,30%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 549 910 470 701 470 701 7,01% 2,13% 85,60% 769 660 690 240 690 240 10,06% 3,21% 89,68% -219 539,36 -219 539,36 -31,81% -31,81%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 245 759 245 759 3,66% 1,11% 100,00% 245 760 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 245 759,00 245 759,00 #DIV/0! #DIV/0!

AMORTIZAÇÕES 2 241 000 2 234 796 2 234 796 33,30% 10,13% 99,72% 3 113 500 3 107 538 3 107 538 45,27% 14,46% 99,81% -872 742,16 -872 742,16 -28,08% -28,08%

SUB-TOTAL CAPITAL 11 855 540 2 312 513 4 397 748 6 710 261 100,00% 30,41% 56,60% 13 356 548 2 040 740 4 823 209 6 863 950 100,00% 31,93% 51,39% -425 461,15 -153 688,45 -8,82% -2,24%

TOTAL 44 888 475 4 025 108 18 040 307 22 065 415 100,00% 49,16% 46 191 895 4 036 973 17 456 751 21 493 725 100,00% 46,53% 583 555,60 571 690,55 3,34% 2,66%

DESIGNAÇÃO
Orçamentado

Valor %
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

2016 2015 ∆ 2016-2015
(Valores em Euros)

Executado Executado

Orçamentado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
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Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
Orçamentado Executado Peso Relativo

Peso na 
Estrutura

Grau de 
Concretização

Valor %

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 942 575 1 169 926 57,35% 45,62% 7,83% 14 473 035 1 161 348 46,88% 40,29% 8,02% 8 578,04 0,74%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 424 673 69 800 3,42% 2,72% 4,90% 1 391 427 113 507 4,58% 3,94% 8,16% -43 707,36 -38,51%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 13 038 090 562 217 27,56% 21,92% 4,31% 12 785 726 864 629 34,90% 29,99% 6,76% -302 411,73 -34,98%

ENCARGOS FINANCEIROS 366 255 8 644 0,42% 0,34% 2,36% 412 080 14 772 0,60% 0,51% 3,58% -6 128,36 -41,49%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2 540 772 229 435 11,25% 8,95% 9,03% 3 103 279 316 673 12,78% 10,98% 10,20% -87 238,40 -27,55%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720 570 83 0,00% 0,00% 0,01% 669 800 6 403 0,26% 0,22% 0,96% -6 320,04 -98,71%

SUB-TOTAL CORRENTES 33 032 935 2 040 104 100,00% 79,56% 6,18% 32 835 347 2 477 332 100,00% 85,94% 7,54% -437 227,85 -17,65%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 564 820 1 529 0,29% 0,06% 0,27% 285 175 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 528,89 #DIV/0!

INVESTIMENTO OBRAS 6 239 545 263 453 50,25% 10,27% 4,22% 7 091 855 160 500 39,59% 5,57% 2,26% 102 952,76 64,15%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 1 091 250 3 228 0,62% 0,13% 0,30% 941 540 2 719 0,67% 0,09% 0,29% 509,44 18,74%

OUTROS INVESTIMENTOS 570 130 10 589 2,02% 0,41% 1,86% 743 313 10 658 2,63% 0,37% 1,43% -69,05 -0,65%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 353 125 13 064 2,49% 0,51% 3,70% 165 745 12 399 3,06% 0,43% 7,48% 665,01 5,36%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 549 910 61 934 11,81% 2,42% 11,26% 769 660 50 437 12,44% 1,75% 6,55% 11 497,72 22,80%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 0 0,00% 0,00% 0,00% 245 760 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 #DIV/0!

AMORTIZAÇÕES 2 241 000 170 446 32,51% 6,65% 7,61% 3 113 500 168 739 41,62% 5,85% 5,42% 1 707,42 1,01%

SUB-TOTAL CAPITAL 11 855 540 524 244 100,00% 20,44% 4,42% 13 356 548 405 452 100,00% 14,06% 3,04% 118 792,19 29,30%

      TOTAL 44 888 475 2 564 349 100,00% 5,71% 46 191 895 2 882 784 100,00% 6,24% -318 435,66 -11,05%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO

2016 2015 ∆ 2016-2015
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Processo n.º 603/05.7BEALM do TAF de Almada 

Ação movida pela SEGUM – Soc. de Construções, S.A. contra a CMB.  

Impugnação de cobrança de taxas. 

Aguarda sentença. 

 

Processo n.º 3002/07.2BELSB da 4ª Unid. Orgânica do Trib. Adm. Circ. Lisboa 

Ação proposta pela AMEC – Associação de Música Educação e Cultura contra a CMB com 

base em protocolo que assinou com o Município. 

Sentença proferida em 13/02/2009; Incompetência do T. Adm. Círculo de Lisboa. Remessa 

dos autos para o TAF de Almada. 

Julgamento marcado para 08/06/2011. 

Foram juntos novos documentos na sequência da decisão proferida em audiência de 

julgamento. 

Foi proferida sentença, na qual o Município foi condenado a pagar à A. 90.409,48€ (noventa 

mil, quatrocentos e nove euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido de juros. 

Foi apresentado recurso em Dezembro de 2012 e foi distribuído no TCA Sul em 14-01-2013. 

Aguarda Acórdão. 

 

Processo n.º 788/08.0BEALM do TAF de Almada 

A. : Arkhétypos – Atelier de Arquitectura, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Ação de responsabilidade civil extracontratual por anulação de concurso de ideias. Ação 

contestada pela CMB. 

Resposta à matéria de facto constante da base instrutória em 16.11.2009. 

Sentença favorável ao Município.  

A autora recorreu e já foram produzidas alegações no TCA. 

 

Processo n.º 1030/08.0BEALM do TAF de Almada 

Ação movida por Vitor Correia Duarte e Manuel Crespo na qual é pedida indemnização ao 

Município por ocupação de terreno. 

Contestada em 07/09/2009. 

Sentença proferida em 03/05/2010 favorável ao Município a julgar procedente a excepção 

da incompetência do Tribunal. 

Os Autores intentaram nova ação (processo n.º 2125/10.5TBBRR no Tribunal Cível). Foi 

contestada e foi elaborada sentença a dar razão aos Autores no pedido indemnizatório.  

Foi interposto recurso que ainda está no Tribunal da Relação. 
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Processo n.º 797/09.2BEALM do TAF de Almada 

Ação movida pelo Mº. Público pedindo a declaração de ilegalidade da tarifa do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Pluviais. 

Oposição enviada em 11.09.2009. Foi recebida resposta do Mº.Pº. 

Aguarda decisão  

 

Processo n.º 915/09.0BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do Regulamento Municipal de 

Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.12.2009.  

Aguarda sentença. 

 

Processo n.º 1041/09.8BEALM do TAF de Almada 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do mesmo Regulamento 

em matéria de liquidação de nova taxa.  

Contestação em 11.12.2009.  

Produzidas alegações em 5/12/2011. 

O processo voltou à fase de contestação em Julho de 2014 

Contra-alegações apresentadas em Setembro de 2014 

 

Processo n.º 1014/08.8BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de Autedor – Publicidade Exterior, Lda. contra aplicação do Regulamento 

Municipal de Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.05.2009. 

Alegações de direito em 28.12.2009. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

 

Processo n.º 303/07.0BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de posse administrativa de imóvel em 28/12/2006. 

Junção de procuração no processo em 05.04.2010.  

Sentença de 03/01/2011 desfavorável ao Município.  

Foi interposto recurso em 01/02/2011. 

Incidente de Habilitação de Herdeiros de uma das A.A. em 14 de Janeiro de 2010. 

Distribuído no TCA Sul em 21-03-2011.Proferido acórdão em 13 de Setembro de 2014 – o 

processo vai baixar ao TAF para nova decisão. 
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Processo n.º 658/07.0TBBRR do 2º. Juízo do Tribunal Judicial do Barreiro 

Ação cível com pedido de indemnização movida por Raquel Maria Lino de Oliveira contra 

vários R.R., incluindo o Município do Barreiro. 

A ação de indemnização, com fundamento na morte de um menor por queda numa cisterna 

não vedada, não foi contestada pelo Município. Ulteriores desenvolvimentos foram decididos 

por despacho, designadamente os decorrentes do falecimento de alguns réus.  

Foram indicadas testemunhas nos autos e prova documental, em como a rede em causa é 

privada, em Outubro de 2013. 

Sentença proferida em 26 de Maio de 2015, favorável ao Município  

 

Processo n.º 272/10.2BESNT – 3ª. Unid. Org. do TAF de Sintra 

Ação Administrativa Especial interposta pelo Município de Cascais contra a CDPOR de 

Lisboa em que o Município do Barreiro é contra-interessado. 

Contestação elaborada em 14 de Abril de 2010. 

Proferido despacho saneador em 08 de Setembro de 2014 

Aguarda decisão. 

 

Processo n.º 725/10.2 da U.O. 2 do TAF de Almada 

Impugnante: Galp – Comercialização Portugal S.A. 

Impugnada: Fazenda Pública 

Exequente(?) – Município do Barreiro 

Foi contestada a impugnação. Aguarda-se despacho que decida as exceções invocadas. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

 

Processo n.º 2125/10.5TBBRR – Trib. Fam. Men. e Comarca do Barreiro - 3º. Juízo 

Cível 

A.: Vitor Duarte e Outros 

R. : Município do Barreiro 

Foram apresentadas alegações no recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça, 

em 28 de Maio de 2012. 

Recurso apresentado pelo A. 

O Município contra-alegou em Novembro de 2014. 
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Processo n.º 152/12.7BEALM do TAF de Almada 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 

interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 

já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

Processo n.º 504/12.2BEALM do TAF de Almada 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 

13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

Processo n.º 1119/12.0BEALM do TAF de Almada 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de Discussão e Julgamento agendada para 2 e 4 de Março 

 

Processo n.º 1105/09.8BEALM do TAF de Almada – 2ª Unid. Org. 

Ação de impugnação movida pela Cipol, S.A., deduzindo pedido contra a liquidação de 

taxas devidas pela instalação de bombas combustíveis liquidas e gasosas em propriedade 

privada com abastecimento na via pública e no interior de propriedade. 

Ação contestada.  

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso.  
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Processo n.º 1325/09.5BEALM do TAF de Almada 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra a liquidação de nova taxa ao abrigo 

do mesmo Regulamento. Contestação em 12.01.2009. 

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso e foram apresentadas as correspondentes alegações em Julho de 

2014. 

 

Processo n.º 1642/14.2TBRR do Trib. de Fam., Men. e de Comarca do Barreiro 

A. Forte & Pinheiro 

R. Município do Barreiro 

Ação declarativa relativamente ao licenciamento de uma alteração ao edifício sito na Rua 

Nuno Tristão, N.º 22-B, Alto do Seixalinho, Barreiro 

Contestada em 19 de Setembro de 2014 

 

Processo n.º 152/12.7BEALM do TAF de Almada 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 

interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 

já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

Processo n.º 504/12.2BEALM do TAF de Almada 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 

13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

Processo n.º 1119/12.0BEALM do TAF de Almada 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 
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Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de discussão e julgamento agendada para dia 02 e 04 de Março de 2015. 

A ação foi suspensa em sede de discussão e julgamento, com vista ao acordo entre a A. e 

os coproprietários do prédio, objeto da ação. 

 

Processo n.º 1012/14.2BEALM do TAF de Almada 

A: Petrogal – Petróleos de Portugal  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade e de ocupação de via pública do ano de 2014 

Apresentada contestação. 

 

Processo n.º 1019/14.0BEALM do TAF de Almada 

A: Repsol  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade do ano de 2014 

Apresentada contestação. 

 

Processo n.º 1221/14.4BEALM do TAF de Almada 

A: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo  

R.: Município do Barreiro 

Ação administrativa comum “edifício fénix “ 

Em fase de contestação. 

 

Processo n.º 1221/14.4BEALM-A do TAF de Almada 

A: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo  

R.: Município do Barreiro 

Providência cautelar, com vista a obstar à certificação da propriedade horizontal do “edifício 

fénix “ 

Providência cautelar indeferida por despacho proferido em 18 de Junho de 2015  

 

Proc.º Nº 04521/08 – 2º Juízo – 1ª Secção do Tribunal Central Administrativo Sul 

Proferida decisão desfavorável à recorrente. Interposto recurso. Produzidas alegações. 

Aguarda decisão. 

07.11.12 – Recebemos substabelecimento da Dr.ª Alexandra Simão José. 
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28.05.13 – Recebemos Acórdão que nos foi remetido pelo Tribunal Central Administrativo 

Sul 

28.05.13 – Enviámos p/Dr.ª Beatriz Peres/DAG 

12.03.14 – Enviámos contestação no âmbito do processo executivo. 

29.04.14 – Enviámos requerimento com junção de procuração forense. 

14.05.14 – Recebemos réplica da parte contrária 

08.04.15 – Recebemos sentença que foi favorável ao Município do Barreiro. 

10.04.15 – Enviámos informação p/Drª Carla Filipe/DAG. 

05.06.15 – Recebemos recurso da parte contrária 

03.07.15 – Enviámos alegações para Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa – 

Unidade Orgânica 4. 

16.09.15 – Recebemos alegações do Ministério Público pronunciando-se pela confirmação 

da sentença e pela improcedência do recurso jurisdicional do Recorrente.  

 

Proc.º Nº 01742/07 – 2º Juízo – 2ª Secção (Contencioso Tributário)  - TCA Sul 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2004) 

Proferida decisão favorável à C.M.B. Arguida nulidade do acórdão pela SETGÁS. Pendente 

de decisão quanto à nulidade. 

 

Proc.º Nº 894/06.6BEALM -  LUÍS ALBERTO DA PIEDADE MIGUEL – TAF Almada 

Decisão favorável ao Município do Barreiro. Interposição de recurso pelo STAL. 

Apresentadas contra-alegações de recurso. 

 

Proc.º Nº 657/07.1BEALM - SETGÁS – SOC. PROD. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2007) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

13.04.09 – Enviámos para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unid. Orgân. 2, 

cópia do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município do 

Barreiro. 

 

Processo nº 934/08.4BEALM -SETGÁS – SOC. PROD. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2008) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Apresentada contestação. 
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Processo nº 724/09.7BEALM - SETGÁS – SOC. PROD. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

16.12.09 - Foi apresentada contestação. 

25.09.13 – Recebemos notificação para nos pronunciarmos sobre requerimento da parte 

contrária e juntar processo administrativo. 

03.10.13 – Foi entregue requerimento no TAF Almada – Unidade Orgânica 2. Protestando 

juntar processo administrativo (6 Vols.) caso se entenda por necessário. 

 

Processo nº 655/09.0BEALM - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. - TAF de Almada  

Foi apresentada contestação. 

 

Procº nº 116/11.8BEALM  - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Ação administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

22.02.11 – Recebida P.I. no escritório, com 30 dias de prazo para apresentar contestação. 

21.07.11 - Recebida notificação para serem apresentadas alegações sucintas. 

19.09.11 – Recebidas alegações  

19.10.11 – Recebida notificação do TAF Almada com alegações . 

07.12.11 – Recebida sentença.  

03.07.12 – Recebemos requerimento da Dr.ª M.ª Carmen de la Fuente, com pedido de 

execução de sentença de anulação de actos administrativos. 

 

Processo nº  783/10.0BEALM - APN – Publicidade, Lda   - TAF de Almada – U.O.  2 

27.06.12 – Recebemos requerimento da C.M.B. a revogar mandato conferido ao Dr. Manuel 

Fernando Salazar e Procuração nº 06/2012 

 

Processo nº1013/12.5BEALM – TAF de Almada – U.O. 1/João Alberto Ramos Nunes  

Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos 

07.12.12 – Recebemos P.I.. com prazo de 30 dias para contestar 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

06.01.14 – Recebemos alegações da parte contrária, via fax. 

29.01.14 – Apresentámos alegações. 

 

Processo nº1062/12.3BEALM - Liberty Seguros, S.A. 

Acção Administrativa Comum – Forma Sumária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

18.12.12 – Recebemos P.I. com prazo de 20 dias para apresentar contestação 
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04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada. 

07.11.13 – Enviado p/Tribunal requerimento probatório e certidão 

03.07.15 – Recebemos despacho saneador e designação de data de audiência – 

23.10.2015, às 09h30 

08.01.16 – Recebemos notificação com indicação de impossibilidade de notificação a 

testemunha da Liberty Seguros, S.A.. 

19.01.16 – Recebemos notificação entre mandatários com requerimento da Liberty Seguros, 

S.A. a solicitar alteração da data de audiência (20.01.16), por impossibilidade de notificação 

de testemunhas. 

20.01.16 – Recebemos notificação com indeferimento do Tribunal para alteração da data de 

audiência. 

22.01.16 – Audiência final 

 

Processo nº1075/12.5BEALM - Henrique Pereira dos Santos  

Ação Administrativa Especial de pretensão Conexa com Atos Administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

18.12.12 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

22.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

07.03.13 – Envio do processo administrativo p/TAF Almada (constituído por Volume I e II) 

17.06.14 -  Envio de alegações p/TAF Almada 

12.12.14 – Recebemos notificação de renúncia de mandato da parte contrária. 

20.01.15 – Recebemos notificação com junção de procuração outorgada a novo mandatário 

da parte contrária. 

 

Thyssenkrupp Elevadores, Lda  

Ação Administrativa Comum – Forma ordinária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

24.06.13 – Enviámos contestação. 

18.09.13 – Recebemos notificação do tribunal, para em 10 dias esclarecer se a entidade 

demandada prevê o pagamento das restantes facturas reclamadas, proximamente. 

27.09.13 – Enviámos requerimento para Tribunal 

09.12.13 – Enviámos requerimento/resposta p/TAF Almada. 

17.12.13 - Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 

e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

13.01.14 – Enviámos requerimento com rol de testemunhas 
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Processo nº610/13.6BEALM - STAL/Joaquim Augusto Martinho Vilas Boas Almeida  

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada  

09.07.13 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

20.09.13 - Enviámos contestação para Tribunal. 

23.01.14 - Enviámos processo administrativo para Tribunal 

 

Processo nº48/14.8BEALM - CONSTROPE – Congevia, Engenharia e Construção, S.A.  

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

17.03.14 – Enviámos contestação. 

21.05.14 – Enviámos requerimento a confirmar o que já fora afirmado na contestação. 

11.06.14 – Enviado requerimento a requerer admissão de notificação às partes 

 

Processo  Inquérito nº 375/10.3PCBRR - Carlos Manuel Viegas Cerqueira  

Serviços do Ministério Público do Barreiro – Secção de Processos 

Em prazo para requerer abertura de Instrução 

 

Procº nº 610/13.6BEALM 

STAL/Joaquim Augusto Martinho Vilas Boas Almeida (09.07.13) 

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada  

09.07.13 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

12.09.13 – Enviámos a referência para proceder ao pagamento DUC e solicitado relatório à 

Dr.ª Carla Ribeiro. 

17.09.13 – Recebemos o comprovativo do pagamento DUC e o relatório da Dr.ª Carla 

Ribeiro 

20.09.13 - Enviámos contestação para Tribunal. 

23.01.14 - Enviámos processo administrativo para Tribunal 

29.04.14 – Enviámos Alegações para Tribunal. 

 

Processo nº442/10.3BEALM   - Transportes Sul do Tejo, S.A.  

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

22.11.12 – Recebemos requerimento com documentos dos Transportes Sul do Tejo, S.A. 

03.12.12 – Enviámos resposta p/TAF Almada. 

20.01.14 – Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 

e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 
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03.10.14 – Recebemos requerimento da parte contrária onde manifesta ao Tribunal que as 

partes não chegaram a acordo 

07.10.14 – Enviámos requerimento a subscrever os termos do requerimento da parte 

contrária. 

23.10.14 – Enviámos requerimento onde consta que deve ser indeferida a intervenção 

requerida pelos TST. 

08.07.15 – Recebemos notificação com designação de Tentativa de Conciliação a 10.09.15, 

às 14h30. 

03.09.15 – Notificação com alteração de Audiência Prévia para dia 15.09.15 às 14h30.  

Continuação de audiência a 17.12.15, às 10h00. 

17.12.15 – Audiência de julgamento adiada e remarcada para Março de 2016. 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

22 04/11/2015 369 Ata da reunião ordinária pública de CMB realizada em 16 de setembro de 2015 

22 04/11/2015 370 Ata da reunião ordinária privada de CMB realizada em 7 de outubro de 2015 

22 04/11/2015 371 Ratificação de despacho de cedência de transportes a entidades do concelho 

22 04/11/2015 372 Ratificação do despacho n.º 391/2015 – Processo n.º 474/C – Mercado Abastecedor do Barreiro 

22 04/11/2015 373 Autorização de aquisição da Quinta do Braancamp 

22 04/11/2015 374 Autorização para contratação um empréstimo de médio e longo prazo para concretização de diversos 
investimentos de interesse municipal 

22 04/11/2015 375 Cedência de transportes ao Luso Futebol Clube 

22 04/11/2015 376 Comemoração 9ª edição da Festa do Desporto - atribuição das medalhas de bons serviços e dedicação 
– área desporto 

22 04/11/2015 377 Aprovação das normas aplicáveis ao XIII concurso de fotografia Augusto Cabrita 

22 04/11/2015 378 Aprovação das normas aplicáveis ao concurso criação de logotipo e cartaz do conselho municipal de 
juventude 

22 04/11/2015 379 Pedido de redelimitação da Augi nº 12.I – Bairro da Liberdade – Stº António da Charneca – (LT/4/06/IV) 

22 04/11/2015 380 Redelimitação da Augi nº 2 – Gateiras/Qtª dos Castanheiros – união das freguesias do Alto do 
Seixalinho, Santo André e Verderena – PMRAUGIi/787 

22 04/11/2015 381 Alteração ao Alvará de Loteamento nº 3/2010 – Augi 22 – Rua Projetada à Rua D. Nuno Álvares Pereira 
– Santo António da Charneca – (LT/3/06) 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

22 04/11/2015 382 Retificação da Deliberação nº 261/2015 de 29/07/2015 – pedido de certidão ao abrigo do artigo 54º da 
Lei nº 92/95, de 2 de setembro, na sua atual redação – Quinta do Guarda-mor – União das freguesias 
de Palhais e Coina - (CRT/283/2015) 

22 04/11/2015 383 Devolução de verba – ascensor nº 15.04/0409 – Bairro Novo, Lote 33 – União das freguesias de Palhais 
e Coina - (ELV/389/03) 

22 04/11/2015 384 Renovação da autorização de contratação de 22 assistentes operacionais 

22 04/11/2015 385 Autorização para contratação de quatro trabalhadores assistentes operacionais, sem prévia relação 
jurídica de emprego público 

22 04/11/2015 386 Abertura de concurso público, sem publicação de anúncio no jornal oficial da união europeia, para a 
concessão do direito de ocupação de espaços comerciais nos Mercados Municipais. 1.º de Maio, 
Lavradio, Santo André, Santo André (cave), Coina, Abastecedor e Palmeiras 

22 04/11/2015 387 Processo n.º 540/2015 DGFP. pagamento de indemnização 

22 04/11/2015 388 Processo n.º 554/2015 DGFP. pedido de indemnização 

22 04/11/2015 389 Adjudicação da alienação de sete painéis eletrónicos, no estado de sucata, existentes no concelho do 
Barreiro, mediante hasta pública 

22 04/11/2015 390 Constituição de fundo permanente para o CRAE – centro de recolha de animais errantes 

23 18/11/2015 391 Moção - condenação aos atentados ocorridos em paris 

23 18/11/2015 392 Voto pesar – atentados de paris 

23 18/11/2015 393 Ata da reunião ordinária pública de CMB realizada em 21 de outubro de 2015 

23 18/11/2015 394 Atribuição de subsidio ao agrupamento 690 Barreiro do Corpo Nacional de Escutas 

 



DELIBERAÇÕES  CAPITULO VII 

 

 73 

 

N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

23 18/11/2015 395 Adjudicação da concessão do direito de ocupação da cafetaria com esplanada e do bar do Auditório 
Municipal Augusto Cabrita, no parque da cidade, mediante concurso público, sem publicação de 
anúncio, no jornal oficial da união europeia. 

24 02/12/2015 396 Início do procedimento de alterações ao “regulamento municipal de atribuição de condecorações do 
município do barreiro”, cuja versão em vigor foi aprovada em reunião de câmara de 09/04/2008 e em 
reunião assembleia municipal de 29/04/2008 e publicado CMB 

24 02/12/2015 397 Autorização para contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao montante de € 
8.379.704,66.para substituição de dívida por amortização do empréstimo contraído no âmbito do PAEL; 

24 02/12/2015 398 Dever de conhecimento dos atos praticados, com a celebração de contratos, ao abrigo da autorização 
de dispensa do parecer prévio favorável do órgão executivo 

24 02/12/2015 399 Ratificação de despacho de cedência de transportes a entidades do concelho 

24 02/12/2015 400 Atribuição de subsídio de alimentação ao agrupamento de escolas de casquilhos, relativo aos alunos 
das salas do pré-escolar e 1º ciclo da escola EB 2/3 Quinta Nova da Telha 

24 02/12/2015 401 Atribuição de subsídio de alimentação ao agrupamento de escolas do Barreiro, relativo aos alunos do 3º 
e 4º anos da EB n.º 3 do Barreiro e às 4 turmas de 1ºciclo a funcionarem na sede do agrupamento 

24 02/12/2015 402 Atribuição de subsídio à comissão de Festas do Barreiro 2015 

24 02/12/2015 403 Atribuição de subsídio à Gasoline – associação cultural e desportiva 

24 02/12/2015 404 Cedência de transporte ao coro polifónico do Alto Seixalinho 

24 02/12/2015 405 Retificação da listagem anexa à deliberação 376/2015 de 4 de novembro de 2015 – comemoração da 9ª 
edição da festa do desporto – atribuição das medalhas de bons serviços e dedicação – área desporto 

24 02/12/2015 406 Atribuição de subsídio ao Grupo Desportivo dos Ferroviários do Barreiro 

24 02/12/2015 407 Pedido de indemnização – Proc. n.º 557/2015 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

24 02/12/2015 408 Pedido de indemnização – Proc. n.º 559/2015 

24 02/12/2015 409 Não adjudicação da concessão do direito de ocupação de espaços comerciais nos mercados municipais 
1.º de Maio, Lavradio, Santo André, Santo André (cave), Coina, Abastecedor e Palmeiras, mediante 
concurso público, sem publicação de anúncio … 

24 02/12/2015 410 Processos nºs 1740/12.7 PBRR e 478/11.7 GABRR – Barreiro – Instância Local – Secção Criminal J2. 
aceitação de objetos apreendidos 

24 02/12/2015 411 Atribuição de subsídio à Associação dos Amigos da Mata da Machada 

25 16/12/2015 412 Moção – Em Defesa da Natureza Pública dos Serviços Essenciais. 
reversão dos processos de reestruturação do setor das águas e privatização da empresa geral de 
fomento 

25 16/12/2015 413 Venda de catalogo da exposição permanente do espaço memória “Barreiro Memória e Futuro”; 

25 16/12/2015 414 Atribuição de subsídio ao Grupo Coral e Instrumental de Santo André 

25 16/12/2015 415 Ata da reunião extraordinária privada de CMB realizada em 28 de outubro de 2015 

25 16/12/2015 416 Ratificação de despacho de cedência de transportes a entidades do concelho 

25 16/12/2015 417 Atribuição de subsídio no âmbito do plano de desenvolvimento de vela 

25 16/12/2015 418 Atribuição do 1º prémio do 1º concurso de fotografia da Associação de Estudantes da Escola 
Secundária de Casquilhos 

25 16/12/2015 419 Encerramento dos Mercados Municipais nos feriados de 2016 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

1 06/01/2016 1 Ata da reunião ordinária privada de CMB realizada a 4 de novembro de 2015. 

1 06/01/2016 2 Ata da reunião ordinária pública de CMB realizada em 18 de novembro de 2015. 

1 06/01/2016 3 Ata da reunião ordinária privada de CMB realizada em 2 de dezembro de 2015. 

1 06/01/2016 4 Ata da reunião ordinária pública de CMB realizada em 16 de dezembro de 2015. 

1 06/01/2016 5 Ratificação de despacho de cedência de transportes a entidades do concelho. 

1 06/01/2016 6 Pedido de autorização genérica para a celebração de contratos de aquisição de serviços - Artº 4º da 
Portaria nº 149/2015, de 26 de maio. 

1 06/01/2016 7 Dever de conhecimento dos atos praticados, com a celebração de contratos, ao abrigo da autorização 
de dispensa do parecer prévio favorável do órgão executivo. 

1 06/01/2016 8 Atribuição de verbas para a realização de visitas de estudo. 

1 06/01/2016 9 Atribuição de subsidio para o funcionamento de turmas do 1º ciclo e jardins de infância da rede pública - 
1ª tranche. 

1 06/01/2016 10 Atribuição de subsidio aos agrupamentos de escolas para apoio ao funcionamento das fotocopiadoras. 

1 06/01/2016 11 Atribuição de subsidio de alimentação ao agrupamento de Escolas do Barreiro, relativo aos alunos do 3º 
e 4º anos da EB nº 3 do Barreiro e às 4 turmas de 1º ciclo a funcionarem na sede do agrupamento. 

1 06/01/2016 12 Atribuição de subsidio de alimentação ao agrupamento de Escolas de Casquilhos, relativo aos alunos 
das salas do pré-escolar e 1º ciclo da escola EB 2/3 Quinta Nova da Telha. 

1 06/01/2016 13 Protocolo de cooperação e parceria com a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto 
Politécnico de Setúbal no âmbito da Universidade da Terceira Idade do Barreiro. 

1 06/01/2016 14 Atribuição de subsidios no âmbito do programa "Mexe com a idade" - Época desportiva 2015/2016. 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

1 06/01/2016 15 Cumprimento do contrato programa com o Galitos Futebol Clube. 

1 06/01/2016 16 Cumprimento do Contrato Programa com o Futebol Clube Barreirense. 

1 06/01/2016 17 Cumprimento do Contrato Programa com o Grupo Desportivo da Escola Secundária de Santo André. 

1 06/01/2016 18 Atribuição de subsídios no âmbito dos planos de desenvolvimento desportivo do concelho. 

1 06/01/2016 19 Atribuição de subsidio ao Grupo Desportivo e Cultural dos Casquilhos. 

1 06/01/2016 20 Cedência de transportes a entidades do concelho. 

1 06/01/2016 21 Valores acordados no âmbito dos protocolos existentes com várias associações na área da cultura. 

1 06/01/2016 22 Devolução de verba referente a taxa de abertura de processo - Rua de Damão, nº 48/48-A União de 
Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena (CT/240/68). 

1 06/01/2016 23 Direito de preferência na transmissão a titulo oneroso do imóvel sito na Rua de Goa, 72 - União de 
Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena (DPF/3/15). 

1 06/01/2016 24 Pedido de exclusão de uma parcela da Augi nº 11 - Fonte do Feto - Santo António da Charneca 
(LT/1/07). 

1 06/01/2016 25 Processo disciplinar nº 07/2014 - Decisão Final 

1 06/01/2016 26 Fundos Permanentes 2016. 

1 06/01/2016 27 Transferências mensais, trimestrais e anuais. 

1 06/01/2016 28 Venda de postais ilustrados. 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

1 06/01/2016 29 Venda de ímans alusivos à mata da machada. 

1 06/01/2016 30 Operação de loteamento (UOPG31) - Casal Monteiro - Av.ª do Bocage/Av.ª das Forças Armadas/Rua 
Nuno Tristão - União de Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena (LT/423) 

2 20/01/2016 31 Voto Pesar – Dr. António Almeida Santos 

2 20/01/2016 32 Reconhecimento do município como autoridade de transportes competente quanto aos serviços públicos 
de transporte de passageiros municipais na área geográfica do município do Barreiro 

2 20/01/2016 33 Ratificação de despacho consulta para financiamento curto prazo durante o ano 2016 

2 20/01/2016 34 Ratificação do Despacho nº 442 de 30-12-2015 – transmissão do imóvel sito na Rua Resistência ao 
Fascismo, nº5A e 5C no Barreiro 

2 20/01/2016 35 Atribuição de topónimos na Urbanização Quinta Adelino Martins – Freguesia de Santo António da 
Charneca 

2 20/01/2016 36 Atribuição de topónimo “Passeio dos Afetos” - União de Freguesias de Barreiro e Lavradio 

2 20/01/2016 37 Alteração ao anexo I do Protocolo de cedência de viaturas municipais às freguesias 

2 20/01/2016 38 Atribuição de subsídio ao ARTEVIVA – Companhia de Teatro do Barreiro para apoio ao projeto de 
animação “Uma biblioteca para o mundo” 

2 20/01/2016 39 Atribuição de subsídios ao Movimento Associativo 

2 20/01/2016 40 Cedência de transportes a entidades do concelho 

2 20/01/2016 41 Alteração à delimitação da área de reabilitação urbana do concelho do Barreiro em vigor 
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Democracia, participação e cidadania são três eixos dos essenciais que temos procurado 

adotar na gestão do Município. 

Democracia concretizada na dimensão representativa dos eleitos que desempenham o 

mandato em nome da comunidade política. Participação dos cidadãos nas opções e nas 

escolhas que se fazem relativamente ao futuro do concelho. Cidadania quando os 

munícipes são chamados a colaborar nessas opções. Na elaboração do Orçamento 

Municipal, que quisemos dotado de rigor e transparência, fruto de uma gestão participada e 

responsável, ouvimos, contámos com a colaboração, as ideias e as sugestões de munícipes 

e trabalhadores da autarquia. 

É uma aposta em que continuamos empenhados, certos de que, desta forma, a democracia 

não se resume apenas à escolha dos representantes eleitos, mas também lhes exige uma 

permanente capacidade de ouvir, discutir e ponderar as opções que queremos para o 

Barreiro. 

Assumindo as nossas responsabilidades na rede escolar, começámos o ano letivo com um 

número significativo de obras de adaptação e de beneficiação em diversos estabelecimentos 

de ensino, melhorando as condições de trabalho e de estudo das nossas crianças e jovens,  

docentes e auxiliares de ação educativa possibilitando o aumento das salas disponíveis e a 

criação de unidades de ensino estruturado, diversificando e melhorando a oferta escolar do 

concelho. 

Setembro e outubro são os meses de início do ano letivo e, também por isso, o tempo de 

dinamizar, valorizar e desenvolver as atividades culturais, marcando o início de mais um 

ano. Deste modo, o Teatro e a Música estiveram presentes um pouco por todo o concelho, 

com iniciativas diversificadas e uma programação descentralizada, dedicando-se ainda 

especial atenção à população sénior, com a execução da MaiorIdade. 

Com o objetivo de desenvolver as condições de vida e a mobilidade dos barreirenses, bem 

como de todos os utentes da rede de transportes servida pelos TCB, criámos novas 

carreiras e adotámos novos horários em alguns trajetos. Os primeiros resultados 

demonstram reflexos positivos no número de passageiros servidos, embora se continuem a 

verificar algumas insuficiências que procuramos corrigir, de acordo com as opiniões e as 

necessidades demonstradas pelos utilizadores. 

Afirmamos que a gestão e o desenvolvimento da rede de transportes é um processo 

dinâmico, necessariamente imperfeito e incompleto, em que temos que estar 

permanentemente disponíveis para adequar a oferta às necessidades efetivas das 

populações, sem olvidar a necessidade de compatibilizar essa oferta com as capacidades 

dos serviços, por forma a garantir o seu funcionamento presente e futuro. 

Enquanto projetos estruturantes para o município do Barreiro e para toda a região, 

acompanhamos e colocamos especial atenção nas questões relacionadas com o Terminal 
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de Multimodal do Barreiro, bem como com o Arco Ribeirinho Sul, com destaque, neste, para 

o processo de descontaminação, as obras de requalificação do espaço e a atração de novos 

investimentos e atividades económicas para estes territórios. 

A manutenção de um serviço público de abastecimento de água é uma preocupação que 

partilhamos com outros municípios da região de Setúbal, com expressão na defesa da 

constituição de uma parceria pública-pública entre a Administração Central e os municípios 

desta região no atual processo de reversão do sistema multimunicipal de abastecimento de 

água e saneamento de Lisboa e Vale do Tejo, solução que consideramos mais adequada 

aos interesses das populações e à manutenção da sustentabilidade da entidade resultante 

dessa reversão. 

A política que incutimos nos projetos e na gestão do município teve o correspondente 

reconhecimento na aprovação de diversas candidaturas para fundos comunitários e, bem 

assim, na atribuição de visto favorável do Tribunal de Contas em todos os empréstimos 

celebrados pelo Município do Barreiro, estando apenas a aguardar o visto no empréstimo de 

substituição do PAEL. 

Ao longo deste período, concluímos diversas obras da responsabilidade do município e 

prosseguimos a política de apoio ao movimento associativo, designadamente através da 

cedência de instalações, certos de que o espaço é uma condição essencial para que estas 

entidades desenvolvam a sua função junto das populações. 

Prosseguindo os esforços anteriormente empreendidos, continuamos fortemente 

empenhados que a instalação da Polícia de Segurança Pública no Café Barreiro se 

concretize, numa parceria construtiva mas responsável com as entidades envolvidas, com 

vista a melhorar a eficácia de atuação daquela autoridade policial e garantir melhores 

condições de segurança para a população do Barreiro. 

Enquanto município empenhado nas grandes questões do nosso século, estamos a criar a 

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, com diversas iniciativas 

relacionadas com a eficiência de recursos e que permitam salvaguardar o nosso 

compromisso de deixar aos nossos filhos e netos um Barreiro mais agradável, mais 

saudável e mais seguro em termos ambientais. 
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BARREIRO. UMA GRANDE EQUIPA. 

 
A consciencialização coletiva e o acompanhamento das ações desenvolvidas pela autarquia 

são essenciais para a existência de uma população informada e, consequentemente, melhor 

qualificada para exercer a sua participação nas opções comuns. 

Deste modo, mantemos atualizações diárias da página do Facebook e do sítio oficial do 

Município, publicando o Boletim Informativo, trabalho necessário à divulgação da atividade 

do Município. 

Elaborámos e corrigimos o Orçamento, as Grandes Opções do Plano e o Mapa de Pessoal 

para 2017. Estes documentos refletem o caminho e a estratégia de futuro, dignificando e 

valorizando aquilo que o Barreiro tem de melhor, as suas gentes e o seu património. 

E porque acreditamos que a democracia participada é essencial para desenvolver o 

concelho, realizámos Opções Participadas sobre o Orçamento em todas as freguesias, bem 

como diversas reuniões com os trabalhadores da autarquia. 

A aposta na melhoria da qualidade de vida da população, a captação de investimentos que 

criem emprego, a promoção económica do concelho, a elaboração de políticas sociais e 

culturais integradas e a defesa do serviço público são pilares fundamentais para o 

desenvolvimento da nossa cidade. 

A necessidade de reforço de trabalhadores na área operacional, fruto das saídas dos 

últimos anos e da impossibilidade de novas contratações impostas por sucessivas medidas 

dos últimos governos, recentemente ultrapassadas, justificaram a contratação de quinze 

assistentes operacionais e a proposta de abertura de procedimento concursal para a 

admissão de quatro trabalhadores para as funções de condução de máquina e de veículos 

especiais. 

No âmbito da formação, realizaram-se 16 ações, envolvendo 82 formandos, em áreas 

diversas, tendo sido distribuídos EPI’s a mais de 60 trabalhadores.  

No Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do Rio Coina foram 

dinamizadas diversas ações tendo em vista a concretização dos projetos, com destaque 

para a participação nas feiras de Ambiente Observanatura e Enerint e para mais uma edição 

da Subida do Rio Coina, no dia 24 de setembro. 

No âmbito do Projecto Life Biodiscoveries (LIFE13/PT/000386), cofinanciado pelo Programa 

LIFE, acompanhámos e monitorizámos a biofísica e habitats do projeto, bem como as visitas 

da equipa ao terreno, e a distribuição de trabalho à equipa do Estabelecimento Prisional do 

Montijo. Realizámos, ainda, o Seminário “Biodiversidade Daqui”, no dia 15 de outubro, com 

a presença do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, da Sociedade 
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Portuguesa de Botânica, do Grupo Flamingo, dos Ecofungos, do Projeto “Charcos com Vida” 

e da Floradata.  

Comemorámos no dia 27 de setembro o Dia Internacional do Turismo, dedicado ao tema 

“Turismo para Todos – Promovendo a Acessibilidade Universal”. O programada foi gizado 

com vista à divulgação dos produtos culturais e turísticos, com destaque para a promoção 

dos Circuitos e a promoção e difusão das valências do Posto de Turismo. 

Visando a elaboração de um Case Study dedicado à relação do Município com as empresas 

locais, no dia 28 de setembro recebemos novamente os alunos da disciplina de Mestrado 

em Gestão e Organização, da TIAS Business School, da Universidade holandesa de Tilburg. 

Neste âmbito, realizámos uma pequena visita de apresentação do concelho e organizámos 

uma sessão de trabalho, na Biblioteca Municipal, que reuniu cerca de três dezenas de 

pessoas, entre alunos, técnicos do municípios e representantes de algumas empresas 

locais. 

Para assinalar o 20º Aniversário do Protocolo de Cooperação com Łódź, recebemos, entre 

28 de setembro e 3 de outubro, a visita de uma delegação desta cidade, composta 10 

elementos, incluindo o Vice-Presidente, representantes do Museu do Cinema e da 

Universidade Tecnológica e o quarteto de cordas Apertus Quartet. 

No âmbito do Mês da Música, pudemos assistir à atuação do quarteto Apertus, na Igreja 

Nossa Senhora do Rosário, iniciativa que contou com a presença de Sua Excelência o 

Senhor Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República da Polónia em Portugal, 

Jacek Junosza Kisielewski. 

Esteve ainda patente no Fórum Barreiro uma exposição dedicada à carreira do realizador de 

cinema polaco Krzysztof Kieślowski (1941-1996), que frequentou a Escola de Teatro e 

Cinema de Łódź.  

O Posto de Turismo continuou seu trabalho de promoção e apoio às atividades de turismo e 

lazer, prestando informações a quem nos visita e disponibilizando aos munícipes diversos 

serviços, como seja a aquisição de ingressos para diversos espetáculos no Auditório 

Municipal Augusto Cabrita, para atividades do Centro Ambiental e para visitas no varino 

Pestarola, bem como a venda de merchandising e publicações. 

O varino Pestarola terminou a sua temporada de visitas na primeira semana de outubro, 

tendo efetuado, entre setembro e outubro, 56 visitas envolvendo 590 visitantes e tendo 

estado presente na Subida do Coina, nas Jornadas Europeias do Património, nas Festas da 

Moita e na Regata Real. 
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BARREIRO. TRABALHAR, VIVER E USUFRUIR. 

 

No âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), integrado no Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), definimos como área a intervir “Alburrica – 

Barreiro Antigo – Baía do Tejo”. 

A candidatura apresentada e, entretanto, aprovada pela Comissão Diretiva do POR Lisboa, 

contempla um investimento total no valor de €608.250,00€, com vista à requalificação e 

modernização do espaço público e dos espaços verdes que integram esta área. 

Encetámos esforços e iniciámos contactos com vista a obter projetos de arquitetura e 

especialidades para a reabilitação do Moinho de Maré da Quinta do Braamcamp e 

requalificação e modernização do espaço público e dos espaços verdes que integram 

aquela área. Promoveremos iniciativas diversas para auscultar as populações sobre as 

ideias e projetos a desenvolver para este território. 

No âmbito do Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD), 

também integrado no PEDU, definimos como áreas prioritárias de ação o Largo 3 de Maio, 

Bairro Alves Redol, Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre, Rua 28 de Setembro de 1974, Rua 

Pedro Álvares Cabral e Avenida Movimento das Forças Armadas, com intervenções que 

passam pelo reordenamento da circulação automóvel, reabilitação de pavimentos 

degradados, reordenamento do estacionamento, eliminação de barreiras arquitectónicas, 

substituição de mobiliário urbano e implementação de equipamentos de iluminação pública 

eco-eficientes, bem como as intervenções que se verifiquem necessárias para a 

regeneração física, económica e social destas áreas. 

Nesse sentido, encetámos esforços e iniciámos contactos com vista a obter projetos de 

arquitetura e especialidades para a reabilitação dos diversos arruamentos e espaços de 

utilização pública. 

No que concerne às AUGI, e embora a maioria dos processos de reconversão hajam 

decorrido por iniciativa dos proprietários, mantivemos um grande envolvimento junto das 

comissões de administração, com a presença generalizada nas assembleias de 

proprietários, reuniões com as comissões, com a população, e com entidades exteriores e, 

sobretudo, na procura de soluções que permitissem ultrapassar barreiras técnicas e 

administrativas. 

É no seguimento deste contexto, que estamos a revisitar urbanisticamente os projetos das 

bacias de retenção, revendo em baixa o seu dimensionamento, adapta-lo às alterações 

climáticas, infraestrutura imprescindível ao processo de reconversão da área geográfica 

onde se inserem as AUGI 14.I, 14.II, 15 e 20.  
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Deste modo, no período a que se refere a presente informação, foram realizadas diversas 

reuniões de cariz sobretudo técnico sobre a presente matéria, com o objetivo de definir os 

procedimentos a efetivar no futuro, tendo já ficado agendadas novas reuniões para analisar 

estudos técnicos de pormenor que se encontram a ser finalizados. 

No âmbito do projeto ClimAdaPT.Local, o fomos o primeiro município do País a apresentar a 

proposta de Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC), com o 

objetivo de apresentar as opções de adaptação às alterações climáticas, numa reposta 

política transversal e integrada a todos os sectores.  

Após a interrupção no período de verão Retomou-se o Ciclo de Conferências “ISoP”, desta 

vez subordinada ao tema «Os desafios do território», esta conferencia teve como convidado 

de honra Rui Pedro Julião, Professor, Coordenador do Grupo de Investigação em 

Modelação Espacial, Social e Planeamento do CICS.NOVA e Coordenador do 

Departamento de Geografia e Planeamento Regional da FCSH/UNL.  

Continuamos o trabalho de substituição de computadores pessoais pelos novos thin clients, 

de modo a melhorar a performance, aumentando a produtividade e contribuindo para a 

redução de custos e melhoria do meio ambiente, aumentando o volume de virtualização na 

autarquia, sendo que se encontra em preparação a implementação de um novo sistema de 

senhas de chamada nos atendimentos dos Paços do Concelho, Largo Alexandre Herculano, 

Edifício dos TCB (Departamento de Águas e Resíduos) e Loja da Mobilidade no Fórum do 

Barreiro, integrando e centralizando todos os atendimentos em termos de gestão e 

publicidade institucional. 
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BARREIRO. O MAPA DE NÓS PRÓPRIOS. 

Os meses de setembro e outubro são marcados pelo início do ano letivo nas escolas e na 

Universidade da Terceira Idade e, por consequência, é também nestes meses que o 

Barreiro celebra a Quinzena da Educação – A Escola Somos Todos Nós e o Mês Sénior – 

MaiorIdade.  

No âmbito da Quinzena da Educação, que decorreu entre 4 e 14 de outubro, foram 

realizadas diversas atividades, entre as quais se destacam a receção aos novos professores 

do concelho, com uma receção nos Paços do Concelho seguida de visitas à Biblioteca 

Municipal, ao Espaço J e ao Espaço Memória, o passeio no varino Pestarola, a iniciativa “A 

Escola vem ao AMAC”, o jantar de receção à comunidade educativa, que reuniu mais de 

300 pessoas na Escola Álvaro Velho e as visitas do executivo a todas as escolas da rede 

pública do Barreiro.  

Realizaram-se reuniões com todos os Agrupamentos de Escola, antes do início do ano 

letivo, uma reunião com Associações de Pais e Encarregados de Educação e o Conselho 

Municipal de Educação. Recebemos, ainda, cerca de vinte professores do Projeto Erasmus 

+ "70 anos de história europeia". 

O Serviço Educativo Municipal foi apresentado, contendo várias dezenas de atividades para 

a população escolar, dentro e fora de portas. O número de ações solicitadas, até ao 

momento, por professores, desde o ensino pré-escolar até ao secundário tem sido bastante 

positivo, tendo sido já realizadas as ações “Operário por um dia” e “Do que são feitas as 

nossas memórias e como as guardamos”, nas quais participaram 212 alunos. 

Continuamos a apostar na procura permanente da qualidade das refeições servidas nos 

refeitórios escolares. Nesse sentido, contratámos uma empresa de consultoria de qualidade 

e concretizámos investimento em vários equipamentos, necessário ao seu bom 

funcionamento.  

No que concerne ao mês sénior – MaiorIdade – foram diversas as ações desenvolvidas. 

Antes do início do ano letivo na UTIB, realizaram-se reuniões com a Coordenação Técnico-

Pedagógica e com a Coordenação Geral para planeamento das atividades a desenvolver. 

Recebemos os formadores, na Estação de Tratamento de Águas Residuais, numa alusão à 

comemoração do 80.º Aniversário da Água Pública no Barreiro, sendo que, este ano letivo, 

contamos com cerca de 800 alunos e 42 formadores, distribuídos por 36 disciplinas. 

O programa Mexe com a Idade começou a época desportiva dia 3 de outubro. No total, são 

22 turmas de ginástica sénior, com cerca de 747 alunos, em 15 Associações de 

Reformados, IPSS e Coletividades e 8 turmas de Hidroginástica sénior, com 288 alunos.  
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Esteve patente, de 1 (Dia Nacional do Idoso) a 28 outubro (Dia Internacional da Terceira 

Idade), em todos os mercados municipais do concelho, uma exposição com painéis 

informativos sobre a temática e atividade sénior no concelho. 

No dia 19 de outubro, dinamizámos nas instalações da ADAO – Associação de 

Desenvolvimento de Artes e Ofícios, o Sénior Day, que consistiu numa mostra de artes e 

ofícios, envolvendo 7 instituições/associações de idosos do concelho (Catica, CRIBB, 

CRIVA, Santa Casa da Misericórdia, Centro padre Abílio Mendes, Centro Social Sto. André 

e Associação Vem Vencer), sendo de destacar o almoço partilhado, que envolveu mais de 

300 pessoas, entre utentes das instituições e público em geral, bem como os diversos 

momentos de animação, dança, declamação de poesia, grupos corais, desfile de trajes 

regionais, e workshops (fotografia, pintura, bordados) promovidos pela UTIB em articulação 

com os artistas da ADAO. 

Com o objetivo de recolher contributos e propostas para a população sénior, realizaram-se 

os workshops “à Conversa com…seniores”. 

Levámos 500 alunos das nossas escolas aos Lares e Centros de Dia, de modo a 

interagirem com os séniores, promovendo atividades em conjunto, no âmbito da iniciativa 

intergeracional “Foliar com os avós”.  

Realizámos ainda, durante o mês de outubro, diversas visitas institucionais às IPSS que 

disponibilizam respostas sociais dirigidas aos idosos, Associações de Reformados e às 

entidades nas quais existem turmas de Ginástica Sénior. 

Os meses de setembro e outubro são, também, pautados pela rentrée cultural e pela 

abertura da época desportiva. 

De 30 de setembro a 2 de outubro, inserida no Programa de Comemorações dos 500 anos 

do Foral de Coina, teve lugar a Feira Quinhentista de Coina. Esta iniciativa, organizada 

conjuntamente com a União das Freguesias de Palhais e Coina e com o apoio 

ALIUSVETUS – Associação Cultural História e Património, superou as nossas expetativas, 

contando com milhares de visitantes.  

Em outubro, celebrámos o Mês da Música, com iniciativas diversificadas e programação 

descentralizada pelo concelho, com destaque para o concerto da fadista Raquel Tavares, da 

Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública e de Señoritas, no AMAC, do concerto do 

Apertus Quartet, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, o concerto da Soprano barreirense 

Raquel Alão, acompanhada do pianista Lopes, que encheu a Igreja Nossa da Graça, em 

Palhais e o Concerto da Camerata Musical do Barreiro que, no último domingo de outubro, 

levou cerca de 200 pessoas às oficinas da EMEF. 

Entre 6 e 9 de outubro, teve lugar a 13ª edição do OUT.FEST - Festival Internacional de 

Música Exploratória do Barreiro, promovido pela OUT.RA Associação Cultural. O festival, 
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que já arrecadou inúmeros prémios de reconhecimento nacional e internacional, teve lugar 

em diversos espaços da cidade e contou com o apoio da Câmara Municipal do Barreiro.  

A programação do AMAC, da Biblioteca Municipal e do Convento Madre Deus da Verderena 

continuam variadas e cheias de surpresas, levando centenas de pessoas a visitá-los, todos 

os meses. 

O Auditório Municipal Augusto Cabrita reabriu as suas portas com a apresentação do 

espetáculo Agora Nós, no âmbito do projeto Odisseia, tendo recebido a Festa da Marioneta, 

com o espetáculo de Marionetas “O Nabo Gigante”, retomando a programação na área da 

formação com o workshop de “Teatros de Papel: O espetáculo em forma de miniatura” e o 

workshop de Ilustração da ilustradora Fátima Afonso. 

O projeto “Livros Viajantes” continua o seu caminho “libertando” livros para novos leitores, 

um pouco por todo o concelho, tendo sido introduzidas 160 monografias, enquanto o “Dar de 

Volta” permitiu que 1080 famílias beneficiassem de 6600 manuais. 

O Espaço Memória recebeu a apresentação do 1º Episódio da série documental “Dança 

Camarra”. Dividida em três episódios, esta série retrata a atividade musical/cultural 

barreirense das décadas de 50, 60 e 70. 

Este Espaço assume-se cada vez mais como uma referência no concelho. Só em visitas 

guiadas registámos, nestes dois meses, um total de 664 visitantes, oriundos não apenas do 

concelho, mas cada vez mais do resto do país e do estrangeiro. Acolhemos um assinalável 

número de reuniões, tanto no âmbito de grandes projetos municipais, como enquadradas 

em iniciativas anuais de caráter regional, tais como as Jornadas Arqueológicas da Região 

de Setúbal, do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS), do 

Fórum Intermuseus do Distrito de Setúbal (FIDS), a Receção à Comunidade Educativa ou 

as Tertúlias da Associação Mellitus Criança.  

Os equipamentos desportivos do concelho regressam à sua dinâmica habitual. 

O Pavilhão Municipal Luís de Carvalho reabriu no início de setembro, a Piscina Municipal do 

Lavradio reabriu ao público no início de outubro e a Piscina Municipal do Barreiro irá reabrir 

no início de novembro, após a conclusão das obras de beneficiação. 

Em termos de iniciativas destacamos a realização da 1ª Prova do Circuito de Atletismo do 

Barreiro - “Grande Prémio de Atletismo”, o 10º Passeio Solidariedade Fidalbyke, o 3º 

Passeio Informal do Barreiro em BTT, e o Estágio de Aikidô da União Portuguesa de Aikido. 

O Plano de Desenvolvimento do Xadrez iniciou a sua atividade escolar nas escolas do 1º 

Ciclo através das atividades de enriquecimento curricular e no 2º e 3º ciclos e Secundário 

através dos núcleos escolares. 

Na área social, temos desenvolvido e acompanhado as dinâmicas do Núcleo Local de 

Inserção e do Conselho Local de Ação Social, tendo o Município sido distinguido pela 
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Associação Humana Portugal, na categoria “Maior Quantidade de kgs em 2015” dos VII 

Prémios Humana de Reutilização Têxtil. 

No âmbito da habitação social, e na sequência da intensificação do trabalho de proximidade 

com os arrendatários, tem-se verificado o aumento de situações de regularização, quer dos 

contratos de fornecimento de água, como de rendas. Estamos a iniciar de forma faseada um 

levantamento socioeconómico que funcione como instrumento de trabalho para a 

intervenção no Bairro. 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ continua o seu trabalho de 

intervenção e participação em diversas reuniões de grupos de trabalho. 
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BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS.  

Entre os vários eixos estruturantes que nos permitem, diariamente, construir e consolidar o 

Barreiro como território para trabalhar, viver e usufruir, encontram-se as políticas públicas de 

regeneração, requalificação de espaços urbanos, defesa e investimento nos serviços 

públicos.  

O alcance de tais eixos fortalece a melhoria da qualidade de vida das nossas populações. É, 

também, essa a nossa premissa. 

Desta forma, demos continuidade a intervenções de grande importância na melhoria de 

espaços urbanos e que potenciam o seu usufruto por parte da população.  

São exemplos destas intervenções as ações desenvolvidas no plano de repavimentações 

(com melhoramentos, nestes dois meses, na Avenida Escola dos Fuzileiros Navais, Rua de 

Bissau, Rua São Tomé e Príncipe, Rua Heliodoro Salgado, Avenida Mestre Manuel dos 

Santos Cabanas, Rua GD Fabril), a requalificação do centro da cidade, com a obra do 

Campo das Cordoarias e ligação entre a Praça da Amizade e Largo Alexandre Herculano 

que decorrem a bom ritmo, a requalificação da Praceta Teófilo Monte, no Lavradio, que ficou 

concluída com melhoramentos ao nível da arborização, passeios, pavimento e 

estacionamento (numa ação desenvolvida em cooperação com a União de Freguesias). 

No que concerne à melhoria das condições de circulação e segurança na rede viária 

municipal, há a destacar, além das repavimentações, as ações de correção de abatimentos 

e manutenção das vias, a sinalização horizontal de arruamentos e as ações no âmbito da 

recolha de veículos em fim de vida, devolvendo lugares de estacionamento à cidade e 

retirando os veículos que degradam o aspeto do espaço público. 

Em Santo André, teve início a empreitada de requalificação da Praça São Francisco Xavier, 

com o fito de renovar este espaço de encontro da população, adequando a novas vivências 

e renovando o parque infantil ali instalado.  

Promoveram-se várias atividades de manutenção e conservação dos parques infantis, bem 

como verificação das suas condições de segurança. No Parque da Cidade deu-se 

continuidade a vários trabalhos que se têm concretizado, nomeadamente a marcação da 

ciclovia, manutenção dos equipamentos e instalações ali existentes e preparação para 

consignação da obra de construção de comportas para o lago, facilitando no futuro as 

operações de limpeza do mesmo. 

No Lavradio, decorrem as ações nas Ruas 6 de Janeiro e Almirante Reis para aprimorar o 

espaço urbano e que incluem a renovação das infraestruturas (entretanto concluídas), 

passeios e repavimentação das vias. 

Em setembro, teve início a obra de requalificação da Rua Almirante Reis, ação com forte 

significado, na continuidade de outras desenvolvidas na Rua Miguel Pais e Avenida Bento 
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Gonçalves, permitindo trazer para o interior daquele núcleo da cidade melhorias ao nível das 

infraestruturas (em execução) e reordenamento do estacionamento e execução de novos e 

adequados passeios pedonais. 

Procedeu-se ainda ao lançamento do concurso para a requalificação profunda dos Blocos 

Canas de Senhorim e Soure (com intervenções ao nível das redes de águas e saneamento, 

estacionamentos, espaços verdes e repavimentação de vias), permitindo uma significativa 

renovação de uma das entradas no concelho. 

Aprofundámos os estudos e projetos conducentes à nova rotunda no cruzamento entre a 

Rua Capitães de Abril e Jornal Heraldo, à intervenção na Praceta Avelar Brotero e à 

execução de passeios e ciclovias em alguns troços da EM 510. 

Após a conclusão do reperfilamento da Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo e da Avenida 

Movimento das Forças Armadas (junto ao Hospital), deram-se por concluídas as plantações 

de árvores e arbustivas. A par destas, continuaram os trabalhos de manutenção dos vários 

jardins e espaços verdes da responsabilidade da autarquia, incluindo ainda o 

acompanhamento daqueles que estão delegados nas freguesias e a preparação de estudos 

para intervenção futura. 

A defesa e investimento nos serviços públicos, importantes eixos da concretização dos 

objetivos a alcançar para a nossa cidade, materializou-se através de dois fatores essenciais: 

as instalações e equipamentos ao dispor da população e a valorização, capacitação e 

investimento nos serviços e equipas. 

Na área desportiva e cultural, concretizou-se a remodelação da entrada da Piscina Municipal 

do Barreiro (incluindo redes informáticas, telecomunicações e zona de atendimento) e a 

renovação dos sistemas de iluminação de vários pavilhões desportivos, estando em curso 

ações de manutenção em diversos locais (Espaço Memória, AMAC e Pavilhão Municipal). 

Aprovadas as candidaturas, decorre o concurso público referente à Escola n.º 3 do Barreiro, 

no valor de cerca de €1.580.000,00, sendo que, no que concerne à construção de quatro 

novas salas de aula na Escola dos Fidalguinhos, foi lançado, em 31 de outubro, o concurso 

público, decorrendo o prazo de apresentação de propostas. 

Estes investimentos que permitirão resultados relevantes para o decurso das atividades 

letivas, designadamente o termo dos horários duplos ainda existentes, objetivo que a 

autarquia tinha traçado e para o qual se criam condições para o seu cumprimento.  

Submetemos a candidatura a fundos comunitários para a execução de obra com vista à 

substituição da cobertura da Escola Básica n.º 8, no valor total de cerca de €290.000,00 e 

com uma comparticipação estimada de cerca de €100.000,00. 

Demos continuidade ao investimento na Habitação Social, aprofundando a intervenção da 

autarquia nesta área. 
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Estão em fase de conclusão as empreitadas de reabilitação de três lotes na Quinta da Mina, 

cujo valor global de investimento representa cerca de €180.000,00. No Bairro Alves Redol 

prosseguem também as intervenções com vista à manutenção das condições de 

habitabilidade e segurança, prevendo-se para breve a intervenção em 3 blocos.  

A par destas ações, continuámos o levantamento de necessidades e estudos com vista a 

preparação de novos procedimentos a iniciar no próximo ano, quer na habitação social, quer 

nos equipamentos escolares. 

A intervenção nos espaços e equipamentos destinados aos serviços municipais é primordial 

à prestação de um serviço público de qualidade, conforme é nosso objetivo. 

Nesse sentido, temos promovido várias ações de conservação dos edifícios e instalações de 

trabalhadores, de que são exemplo o Nicola e a preparação do lançamento do concurso 

público para intervenção no Edifício dos TCB. 

Acompanhamos os desenvolvimentos dos estudos para as novas instalações oficinais. 

Concluímos os trabalhos que permitiram, em outubro, a abertura da Quinta do Mião (Centro 

Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes), correspondendo a uma união de esforços 

entre as Câmaras Municipais do Barreiro e da Moita, investindo na melhoria das condições 

de trabalho e do serviço ali prestado. 

Investimos esforços para que a 5.ª Esquadra se instale no antigo Café Barreiro. Depois da 

visita da Sra. Secretária de Estado Adjunta ao concelho, e anúncio da solução encontrada, 

aguardamos ainda a receção da documentação que dê corpo a essa solução, permitindo 

avançar o processo. 

Apostamos numa cidade ao serviço dos cidadãos.  

Fazemo-lo com serviços públicos de qualidade, resultado de rigorosa gestão financeira, 

técnica, operacional e na permanente capacitação dos serviços para a prossecução das 

suas atividades. 

Além das condições dos locais de trabalho e instalações já referidas, inclui-se neste âmbito 

o Plano de Renovação da Frota Municipal. Decorrente deste investimento, foram já 

entregues novas viaturas para os serviços operacionais dos setores de águas e saneamento 

e preparam-se os novos concursos das próximas fases de aquisição. 

Defendemos uma gestão pública da água.  

Água pública que, no caso do Barreiro, é abastecida domiciliariamente há 80 anos. Desde 

1937 que muitas evoluções têm existido, no sentido de melhorar cada vez mais este serviço, 

garantindo valores imprescindíveis como o seu caráter único, a universalidade de acesso e 

garantia de qualidade, fatores a que a Água Pública dá corpo. 

Fatores estruturantes, do ponto de vista da construção da democracia e do desenvolvimento 

social. 
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Pretendemos assinalar esta data envolvendo toda a população, estando em fase de 

desenvolvimento e estruturação iniciativas que terão esta celebração como tema central. 

Estruturamos orientações e traçamos o caminho a prosseguir, sendo de ressalvar os Planos 

já publicados que dão suporte à gestão do serviço. Continuamos a melhorá-los, pensando 

no futuro. 

Fruto da implementação da importantíssima ferramenta da mobilidade e ordens de trabalho, 

que permitiu tornar as equipas operacionais mais autónomas, registaram-se no período em 

apreço 1632 solicitações, tendo sido executadas mais de 93%, com claros benefícios na 

eficiência dos serviços. 

É um imenso trabalho! 

Fruto da sua experiência e atividade, a Câmara Municipal viu aprovada a sua comunicação 

científica no 17.º Encontro de Engenharia Sanitária e Ambiental que decorreu na cidade de 

Guimarães, relacionada com o trajeto do município na implementação da Gestão 

Patrimonial de Infraestruturas. Houve igualmente lugar a participação no ciclo de 

conferências ISOP, alusiva à importância do sistema de informação geográfica na gestão 

diária deste tipo de serviços (água, saneamento e resíduos). 

Incrementamos a nossa participação em projetos internacionais, nos quais o Barreiro e a 

sua rede de abastecimento de água são casos de estudo. Os serviços marcaram presença, 

em outubro, na Conferência do projeto Improver e no seu 3.º Workshop, em Paris. 

O Barreiro é ainda membro de outros dois consórcios de projetos internacionais na área da 

capacitação da resposta face a situações críticas e eventos sísmicos: o CIP4WATER, em 

conjunto com o IST e outros parceiros europeus; e o LIQUORICE, em parceria com a 

Universidade de Londres e outros parceiros. Sobre estes dois projetos, continuamos 

empenhados na nossa participação, debate, reflexão e troca de experiências. 

Continua em execução o Plano de Segurança da Água. Em paralelo, o Plano de Controlo de 

Qualidade da Água para consumo humano decorreu com a periodicidade normal, tendo-se 

registado 0 incumprimentos num total de 1.006 análises efetuadas.  

É revelador da qualidade da nossa água. 

Contemporaneamente à prossecução deste trabalho, prosseguimos com a manutenção e 

remodelação das infraestruturas de águas e saneamento. 

Foram iniciadas a prestação de serviços para limpeza das valas reais do Concelho e do 

troço terminal do Rio Coina, precavendo o período de inverno que se aproxima e, também 

numa ótica de prevenção, executou-se a limpeza de 20.000 metros de coletores de 

saneamento em todo o concelho. 
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No seguimento da remodelação de coletores na Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo, 

concretizada na primavera, em setembro foi executada a reabilitação do coletor da Travessa 

do Parque pelo método CIPP (rilining). 

Desempenhou-se trabalho na valorização e manutenção do PT de Vale Romão, importante 

para o fornecimento de energia ao sistema de abastecimento de água, de forma a não 

comprometer no futuro o seu funcionamento. 

Nestes meses, a par desta imensa atividade, desenvolvemos projetos para execução de 

redes de drenagem e/ou abastecimento em vários locais do concelho, acompanhámos a 

configuração de três candidaturas ao Fundo de Eficiência Energética para órgãos relevantes 

da rede de abastecimento, designadamente as Estações Sobrepressoras do Barreiro e do 

Lavradio e a Bomba do Furo AC3 e demos continuidade ao longo trabalho de 

reconfiguração da adaptação do projeto das Bacias da Penalva, avaliando soluções e 

projetando custos. 

Mantemos a atualização do cadastro de forma continuada. 

Decorrente do processo de constituição da megaempresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo, 

contribuímos com a nossa visão e propostas, acompanhando os desenvolvimentos 

necessários em torno do processo de reversão da extinção da SIMARSUL. 

Relativamente à recolha de resíduos e à sua valorização e correto tratamento, 

acompanhamos também a gestão da empresa AMARSUL (cujo 51% do capital é detido por 

entes privados). Opusemo-nos à distribuição dos dividendos pelos acionistas, considerando 

que era essencial a sua manutenção para reinvestimento na empresa, impedindo eventuais 

aumentos de tarifa que viessem a ser impostos. 

Continuamos a defender o caráter público destes serviços. 

A higiene urbana é um dos fatores que, para além de contribuir de forma decisiva para o 

bem-estar dos cidadãos, é uma questão premente no que toca à manutenção do espaço 

público, sendo relevante no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida das 

populações. 

Ainda que com dificuldades acrescidas devido a avarias nas viaturas, tem decorrido o 

trabalho diário de limpeza, recolha de contentores, remoção de resíduos volumosos. 

Contudo, perspetiva-se que as dificuldades sentidas neste período sejam colmatadas com o 

reforço de equipamentos e viaturas previsto na próxima fase de renovação da frota 

municipal. 

Teve início nova prestação de serviço na lavagem de contentores, aumentando a 

periodicidade destas operações, trazendo significativas melhorias para o ambiente urbano, 

reforçando-se, igualmente, a lavagem de arruamentos. 
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Considerando a importância do trabalho da autarquia nesta área, mas também o facto de 

ser fundamental o apoio da população no que toca a corretos comportamentos na deposição 

de resíduos, a Câmara Municipal do Barreiro preparou uma campanha de sensibilização 

para as questões da Higiene Urbana e Comportamento Cívico. Esta campanha, a lançar no 

início do mês de novembro, focará nesta fase cinco temas: dejetos caninos, correta 

deposição de resíduos no contentor, monos, reciclagem, entrega voluntária de veículos em 

fim de vida e incorreto estacionamento. Será uma campanha de ampla divulgação, em 

vários formatos, e que se prevê que, no futuro, venha a focar outros aspetos importantes 

para a higiene urbana e valorização do meio ambiente urbano da nossa cidade. 

É fundamental, na construção do nosso concelho, que cada um de nós faça a sua parte.  
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SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO 

 

Em outubro de 2016 a receita cobrada cifrava-se em 66,15 % do orçamentado, sendo este 

valor superior em 6,84 % ao cobrado em igual período do ano anterior. 

Os cabimentos apresentavam um acréscimo de 11,32 % em relação ao mesmo período de 

2015, no entanto se deduzirmos os valores cativos no montante de € 4.303.734, o valor dos 

cabimentos aumenta 0,82 % face a igual período do ano anterior. 

Os pagamentos registavam um acréscimo de 1,25 %. 

Tendo em consideração apenas as receitas do ano e com base no quadro n.º 1 em anexo, a 

receita global aumentou 6,84 % em relação a igual período de 2015. 

A sua execução foi de € 32.604.062, ou seja, 66,15 % do orçamentado. 

 

Gráfico n.º 1 – Execução receita global 
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Estrutura das receitas outubro de 2016 
 

 
 

Gráfico 2 – Evolução da receita 

 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 000 000 7 664 928 25,81% 22,25% 69,68%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 600 000 1 181 021 3,98% 3,43% 73,81%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1 000 000 849 071 2,86% 2,46% 84,91%
DERRAMA 320 000 441 048 1,49% 1,28% 137,83%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5 000 6 899 0,02% 0,02% 137,98%
IMP.ABOLIDOS-SISA 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
IMP.INDIRECTOS 2 589 667 517 008 1,74% 1,50% 19,96%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 714 550 3 375 733 11,37% 9,80% 71,60%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 47 500 327 720 1,10% 0,95% 689,94%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 269 551 7 720 613 26,00% 22,41% 83,29%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 781 800 542 008 1,83% 1,57% 69,33%
VENDA DE BENS 3 854 235 2 825 412 9,51% 8,20% 73,31%
VENDA SERVICOS + RENDAS 5 297 305 4 240 284 14,28% 12,31% 80,05%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17 480 6 957 0,02% 0,02% 39,80%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 40 497 088 29 698 700 100,00% 86,19% 73,34%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0 0,00% 0,00% 0,00%

SUB-TOTAL CORRENTES 40 497 088 29 698 700 100,00% 86,19% 73,34%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 3 000 26 390 0,55% 0,08% 879,67%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 480 029 400 020 8,41% 1,16% 83,33%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 1 927 509 1 208 258 25,39% 3,51% 62,68%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 6 251 000 1 100 000 23,12% 3,19% 17,60%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 115 000 130 000 2,73% 0,38% 113,04%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 10 200 40 693 0,86% 0,12% 398,95%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 8 787 738 2 905 361 61,06% 8,43% 33,06%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 1 852 649 1 852 649 38,94% 5,38% 100,00%

SUB-TOTAL CAPITAL 10 640 387 4 758 010 100,00% 13,81% 44,72%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 49 284 826 32 604 062 94,62% 66,15%

TOTAL DAS RECEITAS 51 137 475 34 456 711 100,00% 67,38%

(Valores em Euros)
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Com uma execução de 73,34 % do orçamento previsto, as receitas correntes apresentavam 

em agosto uma redução de 0,16 %, face a igual período de 2015, correspondente, em 

termos absolutos, a um decréscimo € 48 046. 

 
Gráfico n.º 3 – Execução das receitas correntes 

 

 
 
Os impostos diretos, que representam 31,11 % do total do Orçamento, apresentavam uma 

execução de 72,84 % e um total de € 10.142.966, traduzindo um aumento de € 628.684 face 

ao período homólogo de 2015, o que equivale a um acréscimo de 6,61%. 

Ao nível do IMI verificava-se um acréscimo de € 153.949, o IMT registava um aumento de € 

137.562, a Derrama apresentava um acréscimo de € 402.648 e o IUC, uma redução de € 

59.805. 

 
Estrutura dos Impostos Diretos 
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DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Grau de 

Concretização

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 000 000 7 664 928 69,68%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 600 000 1 181 021 73,81%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1 000 000 849 071 84,91%

DERRAMA 320 000 441 048 137,83%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5 000 6 899 137,98%

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 13 925 000 10 142 966 72,84%

(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 4 – Execução dos impostos diretos 

 
Gráfico n.º 5 – Evolução dos impostos diretos 

 
 

Os impostos indiretos registavam uma execução de € 517.008, ou seja, 19,96% do 

orçamentado, apresentando um decréscimo de 25,09 %, face ao registado em igual período 

do ano anterior. 

As taxas, multas e outras penalidades, com uma execução de 71,60 % registavam um valor 

de € 3.375.733 e um decréscimo de 10,95 %, face ao final de outubro de 2015. 
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As transferências correntes registavam um aumento de € 90.293 nas transferências 

provenientes do Orçamento de Estado e um decréscimo de € 28.477 nas outras 

transferências correntes. 

A venda de bens apresentava uma execução de € 2.825.412, (73,31 % do orçamentado) e 

um decréscimo de 9,15 % face ao período homólogo de 2015, enquanto a prestação de 

serviços e rendas, com uma execução de € 4.240.284, (80,05 % do orçamentado) traduzia 

uma redução de 3,57 % face a outubro de 2015. 

As receitas de capital registavam uma execução de 44,72 % do seu valor previsional, ou 

seja, € 4.758.010. Este valor é superior em € 2.136.081 face ao recebido em outubro de 

2015. 

Este aumento, deve-se, essencialmente à utilização de € 1.100.000 da conta corrente de 

curto prazo e a um acréscimo de € 878.267 referente a verbas provenientes de fundos 

comunitários e a um aumento de € 103.906 nas garantias bancárias referente ao 

acionamento da garantia do Mercado 1.º de Maio no valor de € 130.000. 

 

Gráfico n.º 6 – Execução da receita de capital 
 

 
 

 
 
 
 
 

0 

2.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

Receita orçamentada 

Receita cobrada 

8.787.738 

2.905.361 



                          SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO CAPITULO V 

  

 23 

 
 

Gráfico n.º 7 – Execução das componentes da receita de capital 
 

 
 
 
Os cabimentos, globalmente considerados, conheceram um acréscimo de 11,32 %. 

No entanto, se excluirmos as cativações efetuadas no valor de € 4.303.734 o seu valor 

global, acresce 0,82 % face a outubro de 2015. 

 
 

Evolução dos Cabimentos 
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Gráfico n.º 8 – Evolução dos cabimentos 
 

 
Os pagamentos no final de outubro de 2016 apresentavam um aumento de 1,25 % face a 

igual período do ano anterior o que, em termos absolutos, equivale a um acréscimo de € 

392.820. 

 
Gráfico n.º 9 – Evolução da despesa global 
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Estrutura das Despesas 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 878 130 12 368 701 47,44% 38,53% 83,13%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 354 511 840 522 3,22% 2,62% 62,05%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 817 278 10 035 018 38,49% 31,26% 78,29%

ENCARGOS FINANCEIROS 441 120 257 972 0,99% 0,80% 58,48%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2 585 387 2 055 298 7,88% 6,40% 79,50%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720 570 514 020 1,97% 1,60% 71,34%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 796 995 26 071 531 100,00% 81,22% 79,49%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 3 444 820 202 124 3,35% 0,63% 5,87%

INVESTIMENTO OBRAS 8 168 710 1 944 777 32,25% 6,06% 23,81%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 1 113 400 332 618 5,52% 1,04% 29,87%

OUTROS INVESTIMENTOS 837 425 189 031 3,14% 0,59% 22,57%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 231 885 110 543 1,83% 0,34% 47,67%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 558 480 498 326 8,26% 1,55% 89,23%

AMORTIZAÇÕES 245 760 122 879 2,04% 0,38% 50,00%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3 740 000 2 629 156 43,61% 8,19% 70,30%

SUB-TOTAL CAPITAL 18 340 480 6 029 455 100,00% 18,78% 32,88%

      TOTAL 51 137 475 32 100 985 100,00% 62,77%

DESIGNAÇÃO

2016
(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 10 – Execução da despesa 

 

 
 
As despesas correntes verificavam uma execução de 79,49 %, equivalente em valores 

absolutos a € 26.071.531. 

As rubricas com maior execução eram as despesas com o pessoal, e as transferências 

correntes.  

A aquisição de bens apresentava uma execução de 62,05 % e a aquisição de serviços 78,29 

% 

 
Gráfico n.º 11 – Execução das despesas correntes 
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As despesas de capital, com uma execução de 32,88 %, apresentavam um valor absoluto 

de € 6.029.455. 

. 

 
Gráfico n.º 12 – Execução das despesas de capital 

 

 
 

A dívida a fornecedores no final de outubro de 2016 era de € 1.302.779, evidenciando uma 

redução de € 1.758.125,34 quando comparado com o final de 2015. 

As dívidas de médio e longo prazo registavam uma redução de € 2.165.376, ou seja, um 

decréscimo de 13,06 %, face ao final de 2015.  
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Gráfico n.º 13 – Evolução da dívida de médio e longo prazo 

 

 
 
Valerá a pena registar que o Município do Barreiro encerrou o mês de outubro de 2016 sem 

pagamentos em atraso a fornecedores. 

Com base nos dados disponíveis relativamente ao final de outubro do ano de 2016, 

podemos afirmar o seguinte:  

 

 A receita global aumentou em relação a igual período de 2015; 

 Foram transitados todos os compromissos assumidos e não liquidados de 2015 para 

2016; 

 Os cabimentos globais apresentam um decréscimo face ao período homólogo de 

2015; 

Valor %

Empréstimos de Médio e Longo Prazo 16 247 187,38 14 718 103,37 -1 529 084,01 -10,39%

De Contratos de Locação Financeira 557 924,04 837 739,71 279 815,67 33,40%

Fornecedores c/c médio e longo prazo 1 946 220,73 1 030 113,43 -916 107,30 -88,93%

Total 18 751 332,15 16 585 956,51 -2 165 375,64 -13,06%
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 Os pagamentos registam um decréscimo face a 2015; 

 A execução da receita permitiu assegurar os encargos imediatos do Município; 

 Inexistem pagamentos em atraso (conceito LCPA); 

 

Temos vindo a acompanhar, ao longo das várias informações escritas, um conjunto de 

indicadores e de reflexões, suscitadas em grande medida pelo contexto criado pela 

candidatura ao PAEL. 

Mais importante que a sua evolução, importa realçar os resultados alcançados. 

De entre estes, a inexistência de pagamentos em atraso associado à redução sistemática da 

dívida global e à redução do prazo médio de pagamentos, é o que mais importa realçar. 

 

No entanto, temos vindo a acompanhar um conjunto de indicadores e de reflexões, 

suscitadas em alguma medida pelo contexto criado pela candidatura PAEL, sobre as quais, 

uma vez mais e tendo em conta o final do 3.º trimestre de 2016, procuraremos debruçar-nos, 

sabendo, que estes elementos carecerão de alguma evolução uma vez que, ainda falta 

executar 1 trimestre de 2016. 

Sendo este relatório respeitante, no limite, à execução do 3.º trimestre de 2016, os dados 

apresentados referentes à execução do PAEL, não nos permitem, em rigor, nesta fase, 

concluir como será a evolução dos mesmos ao longo do ano.  

No entanto, uma certeza temos e podemo-lo afirmar, o principal objetivo da candidatura do 

Município do Barreiro ao PAEL encontrava-se integralmente alcançado em meados de 2014. 

De facto, desde esse momento que inexistem pagamentos em atraso no conceito da LCPA. 

 

Passemos então aos dados concretos: 

 
Evolução do n.º de trabalhadores no ano de 2016  

    Valor candidatura Valor real Var. 
794 755 -39,00 -4,91% 

 

Esta redução face aos valores previstos, tem provocado enormes dificuldades no 

desenvolvimento da ação do Município, nomeadamente, nas áreas operacionais. 
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Os valores apresentados, estão dentro das previsões apresentadas. No entanto, a 

contribuição para o SNS, no montante de € 215.800,77 contribuiu para um aumento da 

rubrica dos encaros com saúde. 

 
Evolução do n.º de horas extraordinárias no ano de 

2016 

    Valor candidatura Valor real Var. 
30 000,00 7 321,00 -22 679,00 -75,60% 

 

 

 

 

 
Evolução dos valores dos contratos no ano de 2016  

    Valor candidatura Valor real Var. 
1 368 000,00 3 143 647,51 1 775 647,51 129,80% 

 

Este aumento de valor deve-se, essencialmente, aos contratos com a aquisição de serviços 

para fornecimento das refeições escolares, licenças de software, upgrade do sistema de 

telegestão, entre outros. 

 
Evolução dos valores das rendas no ano de 2016  

    Valor candidatura Valor real Var. 
200 000,00 105 413,55 -94 586,45 -47,29% 

 

Valor candidatura Valor real

Remunerações certas e permanentes 11 442 946,29 8 285 090,32 -3 157 855,97 -27,60%

Trabalho Extraordinário e Ajudas de Custo 199 410,87 164 411,52 -34 999,35 -17,55%

Prestações Sociais 158 420,27 461 805,10 303 384,83 191,51%

Segurança Social 1 904 191,82 1 883 674,01 -20 517,81 -1,08%

Encargos com Saúde 480 000,00 443 409,34 -36 590,66 -7,62%

Total 14 184 969,25 11 238 390,29 -2 946 578,96 -20,77%

Var.

Evolução da massa salarial no ano de 2016 

Valor candidatura Valor real

Trabalho Extraordinário e Ajudas de Custo 199 410,87 164 411,52 -34 999,35 -17,55%

Var.

Evolução custo de horas extraordinárias e ajudas de custo no ano de 2016 
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As rendas pagas pelo Município, continuam a decrescer face aos valores previstos em sede 

de candidatura ao PAEL. 

 
Evolução dos valores das aquisições no ano de 2016  

    Valor candidatura Valor real Var. 
716 777,72 985 031,95 268 254,23 37,43% 

 

 

Evolução dos custos com iluminação pública 2016 

    2015 2016 Var. 
717 945,01 638 946,76 -78 998,25 -11,00% 

 

O valor da iluminação pública, regista um decréscimo muito interessante nos primeiros 9 

meses de 2016, face ao valor de 2015. 

 

Evolução dos subsídios atribuídos ano de 2016 

    Valor candidatura Valor real Var. 
1 098 458,47 651 374,14 -447 084,33 -40,70% 

 

 
Evolução das transferências para as juntas ano de 

2016 

    Valor candidatura Valor real Var. 
1 275 467,53 942 564,32 -332 903,21 -26,10% 

 

Este valor, situar-se-á no final de 2016, nos níveis previstos em sede de candidatura. 

 
Evolução do capital em dívida no ano de 2016  

    Valor candidatura Valor real Var. 
14 593 971,34 14 718 103,37 124 132,03 0,85% 

 

O capital em dívida referente a empréstimos de médio e longo prazo, situar-se-á abaixo do 

inicialmente previsto, pelo que, libertará margem para endividamento. 
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Evolução das receitas com concessões no ano de 2016 

    2015 2016 Var. 
106 872,15 78 985,23 -27 886,92 -26,09% 

 

A evolução indica que os valores de 2016, poderão situar-se ao nível de 2015. 

 
Evolução dos impostos indiretos e taxas no ano de 

2016  

    Valor candidatura Valor real Var. 

6 803 947,41 3 793 124,44 -3 010 822,97 
-

44,25% 
 

Resultado da conjuntura, este valor não atingirá os níveis previstos em sede de candidatura. 

 

Evolução da cobrança em execução fiscal 2016  

    2015 2016 Var. 
272 944,89 28 968,84 -243 976,05 -89,39% 

 

 

Esta redução, deve-se, essencialmente, à não conclusão de processos de execução fiscal 

que se encontram em tribuna, esses sim, com valores significativos face ao cobrado nos 

serviços. 

No entanto, foram tomadas medidas que têm vindo a produzir efeitos muito interessantes e 

que, poderá vir, a médio prazo a criar sinergias do ponto de vista dos processos de 

execução fiscal, aumentando os níveis de cobrança. 

 

Evolução dos impostos diretos no ano de 2016  

    Valor candidatura Valor real Var. 

13 414 887,63 9 965 167,00 -3 449 720,63 
-

25,72% 
 

Este valor poderá atingir os níveis previstos em sede de candidatura. No entanto, apesar da 

sua evolução, positiva face ao cobrado em 2015, por via da execução da Derrama, apenas 

no final de 2016 é possível concluir se tal se verificará. 
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Evolução das receitas provenientes das tarifas de água e resíduos no ano de 
2016 

      Valor candidatura Valor real Var. 
  10 861 606,01 7 850 001,30 -3 011 604,71 -27,73% 
   

Dificilmente, a execução desta componente, atingirá os montantes previstos. 

 

Continuaremos a acompanhar a evolução destes elementos de modo a que os pressupostos 

da candidatura sejam cumpridos, nomeadamente, a inexistência de pagamentos em atraso 

e a redução do montante global em dívida a fornecedores, assim como, uma redução 

sistemática da dívida global. 

 



SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO  CAPITULO V 

  

 

34 

SITUAÇÃO FINANCEIRA A 31/10/2016 - QUADRO N.º 1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA  

 

Orçamentado Executado Peso Peso na Grau de Orçamentado Executado Peso Peso na Grau de Valor %

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 000 000 7 664 928 25,81% 22,25% 69,68% 11 300 000 7 510 979 25,25% 23,00% 66,47% 153 949 2,05%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 600 000 1 181 021 3,98% 3,43% 73,81% 1 500 000 1 240 825 4,17% 3,80% 82,72% -59 805 -4,82%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1 000 000 849 071 2,86% 2,46% 84,91% 2 000 000 711 509 2,39% 2,18% 35,58% 137 562 19,33%

DERRAMA 320 000 441 048 1,49% 1,28% 137,83% 450 000 38 400 0,13% 0,12% 8,53% 402 648 1048,57%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5 000 6 899 0,02% 0,02% 137,98% 100 12 569 0,04% 0,04% 12568,73% -5 670 -45,11%

IMP.ABOLIDOS-SISA 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 100 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 #DIV/0!

IMP.INDIRECTOS 2 589 667 517 008 1,74% 1,50% 19,96% 3 084 109 690 164 2,32% 2,11% 22,38% -173 157 -25,09%

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 714 550 3 375 733 11,37% 9,80% 71,60% 4 633 995 3 790 682 12,74% 11,61% 81,80% -414 949 -10,95%

RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 47 500 327 720 1,10% 0,95% 689,94% 67 500 39 035 0,13% 0,12% 57,83% 288 685 739,55%

FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 269 551 7 720 613 26,00% 22,41% 83,29% 9 161 090 7 630 320 25,65% 23,37% 83,29% 90 293 1,18%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 781 800 542 008 1,83% 1,57% 69,33% 876 300 570 485 1,92% 1,75% 65,10% -28 477 -4,99%

VENDA DE BENS 3 854 235 2 825 412 9,51% 8,20% 73,31% 3 787 260 3 110 009 10,45% 9,52% 82,12% -284 597 -9,15%

VENDA SERVICOS + RENDAS 5 297 305 4 240 284 14,28% 12,31% 80,05% 5 157 125 4 397 368 14,78% 13,47% 85,27% -157 084 -3,57%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17 480 6 957 0,02% 0,02% 39,80% 21 645 4 402 0,01% 0,01% 20,34% 2 556 58,06%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 40 497 088 29 698 700 100,00% 86,19% 73,34% 42 039 224 29 746 747 100,00% 91,10% 70,76% -48 046 -0,16%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0! 0

SUB-TOTAL CORRENTES 40 497 088 29 698 700 100,00% 86,19% 73,34% 42 039 224 29 746 747 100,00% 91,10% 70,76% -48 046 -0,16%

RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 3 000 26 390 0,55% 0,08% 879,67% 12 400 3 077 0,11% 0,01% 24,82% 23 313 757,63%

FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 480 029 400 020 8,41% 1,16% 83,33% 470 291 390 069 13,43% 1,19% 82,94% 9 951 2,55%

FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 1 927 509 1 208 258 25,39% 3,51% 62,68% 1 214 102 329 991 11,36% 1,01% 27,18% 878 267 266,15%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0! 0 0,00%

PASSIVOS FINANCEIROS 6 251 000 1 100 000 23,12% 3,19% 17,60% 2 000 0 0,00% 0,00% 1 100 000 100,00%

OUTRAS RECEITAS CAPITAL 115 000 130 000 2,73% 0,38% 113,04% 315 000 26 094 0,90% 0,08% 8,28% 103 906 0,00%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 10 200 40 693 0,86% 0,12% 398,95% 2 500 20 049 0,69% 0,06% 801,96% 20 644 102,97%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 8 787 738 2 905 361 61,06% 8,43% 33,06% 2 017 293 769 280 26,48% 2,36% 38,13% 2 136 081 277,67%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 1 852 649 1 852 649 38,94% 5,38% 100,00% 2 135 378 2 135 378 73,52% 6,54% 100,00% -282 729 -13,24%

SUB-TOTAL CAPITAL 10 640 387 4 758 010 100,00% 13,81% 44,72% 4 152 671 2 904 658 100,00% 8,90% 69,95% 1 853 352 63,81%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 49 284 826 32 604 062 94,62% 66,15% 44 056 517 30 516 027 93,46% 69,27% 2 088 035 6,84%

TOTAL DAS RECEITAS 51 137 475 34 456 711 100,00% 67,38% 46 191 895 32 651 405 100,00% 70,69% 1 805 306 5,53%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO
2016 2015 ∆ 2016-2015
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SITUAÇÃO FINANCEIRA A 31/10/2016 - QUADRO N.º 2 – EVOLUÇÃO DOS CABIMENTOS 

 
 

Encargos 
Transitados

Ano Total
Encargos 

Transitados
Ano Total Ano Total Ano Total

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 878 130 6 264 12 474 200 12 480 464 42,43% 27,35% 83,88% 14 473 035 56 684 12 194 453 12 251 137 41,74% 29,89% 84,65% 279 747,12 229 326,62 2,29% 1,87%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 354 511 318 367 823 027 1 141 394 3,88% 2,50% 84,27% 1 391 427 264 602 907 474 1 172 076 3,99% 2,86% 84,24% -84 446,95 -30 681,62 -9,31% -2,62%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 817 278 1 376 547 10 784 461 12 161 008 41,34% 26,65% 94,88% 12 785 726 1 615 865 10 423 350 12 039 215 41,02% 29,37% 94,16% 361 111,25 121 793,16 3,46% 1,01%

ENCARGOS FINANCEIROS 441 120 3 497 400 144 403 640 1,37% 0,88% 91,50% 412 080 12 370 260 762 273 132 0,93% 0,67% 66,28% 139 381,50 130 508,20 53,45% 47,78%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2 585 387 7 921 2 503 959 2 511 880 8,54% 5,50% 97,16% 3 103 279 1 707 2 952 754 2 954 460 10,07% 7,21% 95,20% -448 794,43 -442 579,87 -15,20% -14,98%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720 570 718 982 718 982 2,44% 1,58% 99,78% 669 800 45 006 616 434 661 440 2,25% 1,61% 98,75% 102 547,59 57 541,84 16,64% 8,70%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 796 995 1 712 596 27 704 773 29 417 369 100,00% 64,47% 89,70% 32 835 347 1 996 233 27 355 227 29 351 461 100,00% 71,60% 89,39% 349 546,08 65 908,33 1,28% 0,22%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 3 444 820 214 819 3 192 000 3 406 819 21,01% 7,47% 98,90% 285 175 11 317 197 945 209 262 1,80% 0,51% 73,38% 2 994 054,97 3 197 556,97 1512,57% 1528,02%

INVESTIMENTO OBRAS 8 168 710 1 749 069 5 000 338 6 749 407 41,63% 14,79% 82,63% 7 091 855 1 759 700 3 830 114 5 589 814 48,02% 13,64% 78,82% 1 170 224,22 1 159 593,23 30,55% 20,74%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 1 113 400 189 253 803 240 992 493 6,12% 2,17% 89,14% 941 540 98 242 754 755 852 996 7,33% 2,08% 90,60% 48 485,63 139 497,02 6,42% 16,35%

OUTROS INVESTIMENTOS 837 425 140 328 558 539 698 867 4,31% 1,53% 83,45% 743 313 171 435 537 141 708 576 6,09% 1,73% 95,33% 21 397,70 -9 708,83 3,98% -1,37%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 231 885 19 043 210 861 229 904 1,42% 0,50% 99,15% 165 745 46 170 664 170 711 1,47% 0,42% 103,00% 40 196,47 59 193,30 23,55% 34,67%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 558 480 551 398 551 398 3,40% 1,21% 98,73% 769 660 755 572 755 572 6,49% 1,84% 98,17% -204 173,84 -204 173,84 -27,02% -27,02%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 245 759 245 759 1,52% 0,54% 100,00% 245 760 245 759 245 759 2,11% 0,60% 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

AMORTIZAÇÕES 3 740 000 3 339 918 3 339 918 20,60% 7,32% 89,30% 3 113 500 3 108 834 3 108 834 26,70% 7,58% 99,85% 231 083,83 231 083,83 7,43% 7,43%

SUB-TOTAL CAPITAL 18 340 480 2 312 513 13 902 052 16 214 565 100,00% 35,53% 88,41% 13 356 548 2 040 740 9 600 783 11 641 524 100,00% 28,40% 87,16% 4 301 268,98 4 573 041,68 44,80% 39,28%

TOTAL 51 137 475 4 025 108 41 606 826 45 631 934 100,00% 89,23% 46 191 895 4 036 973 36 956 011 40 992 984 100,00% 88,74% 4 650 815,06 4 638 950,01 12,58% 11,32%

(Valores em Euros)

Executado Executado

Orçamentado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
DESIGNAÇÃO

Orçamentado

Valor %
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

2016 2015 ∆ 2016-2015



                          SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO CAPITULO V 

 

 36 

SITUAÇÃO FINANCEIRA A 31/10/2016 - QUADRO N.º 3 – EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS 

 
  

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
Orçamentado Executado Peso Relativo

Peso na 
Estrutura

Grau de 
Concretização

Valor %

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 878 130 12 368 701 47,44% 38,53% 83,13% 14 473 035 12 090 709 47,83% 38,13% 83,54% 277 991,33 2,30%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 354 511 840 522 3,22% 2,62% 62,05% 1 391 427 788 139 3,12% 2,49% 56,64% 52 383,27 6,65%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 12 817 278 10 035 018 38,49% 31,26% 78,29% 12 785 726 8 837 340 34,96% 27,87% 69,12% 1 197 677,16 13,55%

ENCARGOS FINANCEIROS 441 120 257 972 0,99% 0,80% 58,48% 412 080 251 691 1,00% 0,79% 61,08% 6 281,77 2,50%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2 585 387 2 055 298 7,88% 6,40% 79,50% 3 103 279 2 647 468 10,47% 8,35% 85,31% -592 169,64 -22,37%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720 570 514 020 1,97% 1,60% 71,34% 669 800 660 726 2,61% 2,08% 98,65% -146 706,73 -22,20%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 796 995 26 071 531 100,00% 81,22% 79,49% 32 835 347 25 276 073 100,00% 79,72% 76,98% 795 457,16 3,15%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 3 444 820 202 124 3,35% 0,63% 5,87% 285 175 12 322 0,19% 0,04% 4,32% 189 801,69 1540,33%

INVESTIMENTO OBRAS 8 168 710 1 944 777 32,25% 6,06% 23,81% 7 091 855 2 319 551 36,08% 7,32% 32,71% -374 773,19 -16,16%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 1 113 400 332 618 5,52% 1,04% 29,87% 941 540 596 241 9,27% 1,88% 63,33% -263 622,52 -44,21%

OUTROS INVESTIMENTOS 837 425 189 031 3,14% 0,59% 22,57% 743 313 493 555 7,68% 1,56% 66,40% -304 524,04 -61,70%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 231 885 110 543 1,83% 0,34% 47,67% 165 745 117 258 1,82% 0,37% 70,75% -6 715,34 -5,73%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 558 480 498 326 8,26% 1,55% 89,23% 769 660 597 023 9,29% 1,88% 77,57% -98 696,83 -16,53%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 122 879 2,04% 0,38% 50,00% 245 760 122 879 1,91% 0,39% 50,00% 0,00 0,00%

AMORTIZAÇÕES 3 740 000 2 629 156 43,61% 8,19% 70,30% 3 113 500 2 170 263 33,76% 6,85% 69,70% 458 892,78 21,14%

SUB-TOTAL CAPITAL 18 340 480 6 029 455 100,00% 18,78% 32,88% 13 356 548 6 429 092 100,00% 20,28% 48,13% -399 637,45 -6,22%

      TOTAL 51 137 475 32 100 985 100,00% 62,77% 46 191 895 31 705 166 100,00% 68,64% 395 819,71 1,25%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO

2016 2015 ∆ 2016-2015
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Designação Fornecedor
Duração do 

contrato
Data do contrato Valor sem IVA

Aquisição de serviços para limpeza, manutenção e conservação da Av. Bento Gonçalves 

(jardim e arruamento) e do jardim do Convento da Madre de Deus da Verderena, no 

concelho do Barreiro 
Vibeiras, SA 36 meses 29/7/2016 a 29/7/2019 144.000,00

Aquisição de serviços de lavagem de contentores de resíduos urbanos indiferenciados 

do município do Barreiro 
Luságua, Lda 36 meses 12/7/2016 a 12/7/2019 109.948,83

Aquisição de serviços de manutenção de cemitérios Municipais com corte de ervas, 

extirpação, aplicação de herbicida e remoção de ervas Vibeiras, SA 36 meses 02/8/2016 a 02/8/2019 33.000,00

Aquisição de serviços de execução de tarefas no âmbito da assessoria externa para 

coordenação e gestão das ações das candidaturas ao Portugal 2020 Rita Rego 36 meses 1/7/2016 a 30/6/2019 66.600,00

Aquisição de serviços de cópia e impressão com manutenção e consumíveis incluídos 
Disporsado, Lda 24 meses 13/8/2016 a 13/8/2019 74.900,00

Aluguer de 200 Thin Client
IndexScreen, SA 24 meses 26/7/2016 a 26/7/2018 51.247,92

Aluguer de 46 computadores portáteis
IndexScreen, SA 24 meses 5/7/2016 a 5/7/2018 54.799,73

Aluguer de equipamentos informáticos - hardware 
IndexScreen, SA 24 meses 26/7/2016 a 26/7/2018 22.370,99

Aluguer de equipamentos informáticos para Data Center
IndexScreen, SA 24 meses 26/7/2016 a 26/7/2018 44.412,83

Aquisição de serviços de manutenção do ERP AIRC
AIRC 29 meses 5/8/2016 a 31/12/2018 24.731,57

Aquisição de serviços para desenvolvimento e acompanhamento da contabilidade de 

custos Conta Cê Éme, Lda 36 meses 6/8/2016 a 6/8/2019 32.400,00

Aquisição de serviços de controlo fitossanitário em árvores ornamentais, no município 

do Barreiro Anticimex, Lda 36 meses 10/8/2016 a 10/8/2019 12.888,00

Aquisição de serviços para fornecimento com montagem e desmontagem, em regime de 

aluguer, de monoblocos pré-fabricados para a Escola EB1+ JI n.º 3 do Barreiro Algeco, S.A. 16 meses 24/8/2016 a 24/12/2017 71.641,28

Aquisição de serviços de manutenção preventiva periódica a sistemas de climatização, 

solar térmico e rede frio dos mercados em instalações municipais e Escolas do concelho Sotecnisol, SA 36 meses 1/9/2016 a 31/8/2019 57.276,00

Aquisição de serviços para gestão do projecto Biodiscoveries (LIFE13 BIO/PT/000386) Henrique Menezes 

Almeida Pereira Santos, 

Unipessoal, Lda

36 meses 25/8/2016 a 25/8/2019 48.420,00

Listagem de Compromissos plurianuais realizados no 3.º trimestre de 2016
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1 -   Processo n.º 603/05.7BEALM do TAF de Almada 

Ação movida pela SEGUM – Soc. de Construções, S.A. contra a CMB.  

Impugnação de cobrança de taxas. 

Aguarda sentença. 

 

2 -   Processo n.º 3002/07.2BELSB da 4ª Unid. Orgânica do Trib. Adm. Circ. Lisboa 

Ação proposta pela AMEC – Associação de Música Educação e Cultura contra a CMB com 

base em protocolo que assinou com o Município. 

Sentença proferida em 13/02/2009; Incompetência do T. Adm. Círculo de Lisboa. Remessa 

dos autos para o TAF de Almada. 

Julgamento marcado para 08/06/2011. 

Foram juntos novos documentos na sequência da decisão proferida em audiência de 

julgamento. 

Foi proferida sentença, na qual o Município foi condenado a pagar à A. 90.409,48€ (noventa 

mil, quatrocentos e nove euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido de juros. 

Foi apresentado recurso em Dezembro de 2012 e foi distribuído no TCA Sul em 14-01-2013. 

Aguarda Acórdão. 

 

3 -  Processo n.º 788/08.0BEALM do TAF de Almada 

A. : Arkhétypos – Atelier de Arquitectura, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Ação de responsabilidade civil extracontratual por anulação de concurso de ideias. Ação 

contestada pela CMB. 

Resposta à matéria de facto constante da base instrutória em 16.11.2009. 

Sentença favorável ao Município.  

A autora recorreu e já foram produzidas alegações no TCA. 

 

4 -   Processo n.º 1030/08.0BEALM do TAF de Almada 

Ação movida por Vitor Correia Duarte e Manuel Crespo na qual é pedida indemnização ao 

Município por ocupação de terreno. 

07/09/2009 – Contestação   

03/05/2010 - Sentença favorável ao Município a julgar procedente a excepção da 

incompetência do Tribunal. 

Os Autores intentaram nova ação (processo n.º 2125/10.5TBBRR no Tribunal Cível). Foi 

contestada e foi elaborada sentença a dar razão aos Autores no pedido indemnizatório.  

Foi interposto recurso que ainda está no Tribunal da Relação. 
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5 -   Processo n.º 797/09.2BEALM do TAF de Almada 

Ação movida pelo Mº. Público pedindo a declaração de ilegalidade da tarifa do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Pluviais. 

Oposição enviada em 11.09.2009. Foi recebida resposta do Mº.Pº. 

Aguarda decisão que pode passar por alegações. 

  

6 -  Processo n.º 915/09.0BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do Regulamento Municipal de 

Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.12.2009.  

A aguardar sentença. 

 

7 -  Processo n.º 1041/09.8BEALM do TAF de Almada 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do mesmo Regulamento 

em matéria de liquidação de nova taxa. Contestação em 11.12.2009. Produzidas alegações 

em 5/12/2011. 

O processo voltou à fase de contestação em Julho de 2014 

Contra-alegações apresentadas em Setembro de 2014 

 

8 -  Processo n.º 1014/08.8BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de Autedor – Publicidade Exterior, Lda. contra aplicação do Regulamento 

Municipal de Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.05.2009. 

Alegações de direito em 28.12.2009. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

 

9 -  Processo n.º 303/07.0BEALM do TAF de Almada 

Impugnação de posse administrativa de imóvel em 28/12/2006. 

Junção de procuração no processo em 05.04.2010.  

Sentença de 03/01/2011 desfavorável ao Município.  

Foi interposto recurso em 01/02/2011. 

Incidente de Habilitação de Herdeiros de uma das A.A. em 14 de Janeiro de 2010. 

Distribuído no TCA Sul em 21-03-2011. 

Proferido acórdão em 13 de Setembro de 2014 – o processo vai baixar ao TAF para nova 

decisão. 
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10 -  Processo n.º 658/07.0TBBRR do 2º. Juízo do Tribunal Judicial do Barreiro 

Ação cível com pedido de indemnização movida por Raquel Maria Lino de Oliveira contra 

vários R.R., incluindo o Município do Barreiro. 

A ação de indemnização, com fundamento na morte de um menor por queda numa cisterna 

não vedada, não foi contestada pelo Município. Ulteriores desenvolvimentos foram decididos 

por despacho, designadamente os decorrentes do falecimento de alguns réus.  

Foram indicadas testemunhas nos autos e prova documental, em como a rede em causa é 

privada, em Outubro de 2013. 

Sentença proferida em 26 de Maio de 2015, favorável ao Município  

Foi interposto recurso pela autora, tendo sido apresentadas as respetivas alegações pelo 

Município em Setembro de 2015 

 

11 -  Processo n.º 272/10.2BESNT – 3ª. Unid. Org. do TAF de Sintra 

Ação Administrativa Especial interposta pelo Município de Cascais contra a CDPOR de 

Lisboa em que o Município do Barreiro é contra-interessado. 

Contestação elaborada em 14 de Abril de 2010. 

Proferido despacho saneador em 08 de Setembro de 2014 

Aguarda decisão. 

 

12 -  Processo n.º 725/10.2 da U.O. 2 do TAF de Almada 

Impugnante: Galp – Comercialização Portugal S.A. 

Impugnada: Fazenda Pública 

Exequente – Município do Barreiro 

Foi contestada a impugnação. Aguarda-se despacho que decida as exceções invocadas. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

 

13 -  Processo n.º 2125/10.5TBBRR – Trib. Fam. Men. e Comarca do Barreiro - 3º. 

Juízo Cível 

A.A.: Vitor Duarte e Outros 

R. : Município do Barreiro 

Foram apresentadas alegações no recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça, 

em 28 de Maio de 2012. 

Recurso apresentado pelo A. 

O Município contra-alegou em Novembro de 2014. 
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14 -  Processo n.º 152/12.7BEALM do TAF de Almada 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 

interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 

já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

15 -  Processo n.º 504/12.2BEALM do TAF de Almada 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 

13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

16 -  Processo n.º 1119/12.0BEALM do TAF de Almada 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de Discussão e Julgamento agendada para 2 e 4 de Março 

 

17 -  Processo n.º 1105/09.8BEALM do TAF de Almada – 2ª Unid. Org. 

Ação de impugnação movida pela Cipol, S.A., deduzindo pedido contra a liquidação de 

taxas devidas pela instalação de bombas combustíveis liquidas e gasosas em propriedade 

privada com abastecimento na via pública e no interior de propriedade. 

Ação contestada.  

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso, o qual foi recusado em Outubro de 2015. 
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18 -  Processo n.º 1325/09.5BEALM do TAF de Almada 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra a liquidação de nova taxa ao abrigo 

do mesmo Regulamento. Contestação em 12.01.2009. 

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso e foram apresentadas as correspondentes alegações em Julho de 

2014. 

 

19 -   Processo n.º 1642/14.2TBRR do Trib. Família, Men. e de Comarca do Barreiro 

A. Forte & Pinheiro 

R. Município do Barreiro 

Ação declarativa relativamente ao licenciamento de uma alteração ao edifício sito na Rua 

Nuno Tristão, N.º 22-B, Alto do Seixalinho, Barreiro 

Contestada em 19 de setembro de 2014 

Sentença favorável ao Município em Fevereiro de 2016 

Interposto recurso pelo autor em Abril de 2016 

Contra-alegações apresentadas pelo Município em Maio de 2016. 

 

20 -  Processo n.º 152/12.7BEALM do TAF de Almada 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 

interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 

já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

21 -  Processo n.º 504/12.2BEALM do TAF de Almada 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 

13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

22 -  Processo n.º 1119/12.0BEALM do TAF de Almada 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 



PROCESSOS JUDICIAIS  CAPITULO VI 

 
 

 43 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

Ação de discussão e julgamento agendada para dia 02 e 04 de Março de 2015. 

A ação foi suspensa em sede de discussão e julgamento, com vista ao acordo entre a A. e 

os coproprietários do prédio, objeto da ação. 

 

23 -  Processo n.º 1012/14.2BEALM do TAF de Almada 

A: Petrogal – Petróleos de Portugal  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade e de ocupação de via pública do ano de 2014 

Apresentada contestação. 

 

24 -  Processo n.º 1019/14.0BEALM do TAF de Almada 

A: Repsol  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade do ano de 2014 

Apresentada contestação. 

 

25 -  Processo n.º 1221/14.4BEALM do TAF de Almada 

A: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo  

R.: Município do Barreiro 

Ação administrativa comum “edifício fénix “ 

Em fase de contestação. 

 

26 -  Processo n.º 1221/14.4BEALM-A do TAF de Almada 

A: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo  

R.: Município do Barreiro 

Providência cautelar, com vista a obstar à certificação da propriedade horizontal do “edifício 

fénix “ 

Providência cautelar indeferida por despacho proferido em 18 de Junho de 2015  

 

27 -  Processo n.º 2633/15.1BEALM do TAF de Almada 

A: Repsol  

R.: Município do Barreiro 
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Ação de impugnação das taxas de publicidade do ano de 2015 

Apresentada contestação. 

 

28 -  Processo n.º 2694/15.3BEALM do TAF de Almada 

A: Petróleos de Portugal – Petrogal, SA 

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de publicidade do ano de 2015 

Apresentada contestação. 

 

29 -  Processo n.º 2573/15.4BEALM do TAF de Almada 

A: Petrin – Petróleos e Investimento, SA  

R.: Município do Barreiro 

Ação de impugnação das taxas de ocupação de espaço público e de publicidade do ano de 

2015 

Apresentada contestação. 

 

30 -  Processo nº 04521/08 – 2º Juízo – 1ª Secção do TCASul 

Proferida decisão desfavorável à recorrente. Interposto recurso. Produzidas alegações. 

Aguarda decisão. 

07.11.12 – Recebemos substabelecimento da Dr.ª Alexandra Simão José. 

28.05.13 – Recebemos Acórdão  

12.03.14 – Enviámos contestação no âmbito do processo executivo. 

29.04.14 – Enviámos requerimento com junção de procuração forense. 

14.05.14 – Recebemos réplica da parte contrária 

08.04.15 – Recebemos sentença que foi favorável ao Município do Barreiro. 

10.04.15 – Enviámos informação p/Drª Carla Filipe/DAG. 

05.06.15 – Recebemos recurso da parte contrária 

03.07.15 – Enviámos alegações para Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa – 

Unidade Orgânica 4. 

16.09.15 – Recebemos alegações do Ministério Público pronunciando-se pela confirmação 

da sentença e pela improcedência do recurso jurisdicional do Recorrente.  

 

31 - Proc.º Nº 01742/07 – 2º Juízo – 2ª Secção - TCA Sul 

              SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2004) 
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Proferida decisão favorável à C.M.B. Arguida nulidade do acórdão pela SETGÁS. Pendente 

de decisão quanto à nulidade. 

 

31 -  Proc.º Nº 894/06.6BEALM - LUÍS ALBERTO DA PIEDADE MIGUEL – TAF Almada 

Decisão favorável ao Município do Barreiro. Interposição de recurso pelo STAL. 

Apresentadas contra-alegações de recurso. 

 

32 -  Proc.º Nº 657/07.1BEALM - SETGÁS – SOC. PROD. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2007) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

13.04.09 – Remessa ao Tribunal de  cópia do Regulamento Municipal de Liquidação e 

Cobrança de Taxas do Município do Barreiro. 

 

33 -  Processo nº 934/08.4BEALM -SETGÁS – SOC. PROD. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, 

S.A. 

Impugnação de Taxas (2008) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

01.04.2011 - Apresentada contestação. 

 

34 -   Processo nº 724/09.7BEALM - SETGÁS – SOC. PROD. E DIST. DE GÁS, S.A. 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

16.12.09 - Foi apresentada contestação. 

25.09.13 – Recebemos notificação para nos pronunciarmos sobre requerimento da parte 

contrária e juntar processo administrativo. 

03.10.13 – Foi entregue requerimento no TAF Almada – Unidade Orgânica 2. Protestando 

juntar processo administrativo (6 Vols.) caso se entenda por necessário. 

 

35 -  Processo nº 655/09.0BEALM - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. - TAF de Almada  

Foi apresentada contestação. 

 

36 -  Processo  nº 116/11.8BEALM  - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Ação administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

22.02.11 – Recebida P.I. no escritório, com 30 dias de prazo para apresentar contestação. 

21.07.11 - Recebida notificação para serem apresentadas alegações sucintas. 

19.09.11 – Recebidas alegações  

19.10.11 – Recebida notificação do TAF Almada com alegações . 



PROCESSOS JUDICIAIS  CAPITULO VI 

 
 

 46 

07.12.11 – Recebida sentença.  

03.07.12 – Recebemos requerimento da Dr.ª M.ª Carmen de la Fuente, com pedido de 

execução de sentença de anulação de actos administrativos. 

 

37 -   Processo nº1013/12.5BEALM – TAF de Almada – U.O. 1/João Nunes  

Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos 

07.12.12 – Recebemos P.I.. com prazo de 30 dias para contestar 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

06.01.14 – Recebemos alegações da parte contrária, via fax. 

29.01.14 – Apresentámos alegações. 

 

38 -  Processo nº1075/12.5BEALM - Henrique Pereira dos Santos  

Ação Administrativa Especial de pretensão Conexa com Atos Administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

18.12.12 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

22.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

07.03.13 – Envio do processo administrativo p/TAF Almada (constituído por Volume I e II) 

17.06.14 -  Envio de alegações p/TAF Almada 

12.12.14 – Recebemos notificação de renúncia de mandato da parte contrária. 

20.01.15 – Recebemos notificação com junção de procuração outorgada a novo mandatário 

da parte contrária. 

 

39 -  Thyssenkrupp Elevadores, Lda  

Ação Administrativa Comum – Forma ordinária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

24.06.13 – Enviámos contestação. 

18.09.13 – Recebemos notificação do tribunal, para em 10 dias esclarecer se a entidade 

demandada prevê o pagamento das restantes facturas reclamadas, proximamente. 

27.09.13 – Enviámos requerimento para Tribunal 

09.12.13 – Enviámos requerimento/resposta p/TAF Almada. 

17.12.13 - Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 

e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

13.01.14 – Enviámos requerimento com rol de testemunhas 

 

 

 



PROCESSOS JUDICIAIS  CAPITULO VI 

 
 

 47 

40 -  Processo nº442/10.3BEALM   - Transportes Sul do Tejo, S.A.  

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

22.11.12 – Recebemos requerimento com documentos dos Transportes Sul do Tejo, S.A. 

03.12.12 – Enviámos resposta p/TAF Almada. 

20.01.14 – Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 

e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

03.10.14 – Recebemos requerimento da parte contrária onde manifesta ao Tribunal que as 

partes não chegaram a acordo 

07.10.14 – Enviámos requerimento a subscrever os termos do requerimento da parte 

contrária. 

23.10.14 – Enviámos requerimento onde consta que deve ser indeferida a intervenção 

requerida pelos TST. 

08.07.15 – Recebemos notificação com designação de Tentativa de Conciliação a 10.09.15, 

às 14h30. 

03.09.15 – Notificação com alteração de Audiência Prévia para dia 15.09.15 às 14h30.  

Continuação de audiência a 17.12.15, às 10h00. 

17.12.15 – Audiência de julgamento adiada e remarcada para Março de 2016. 

 

41 -  Processo nº 1952/15.1BELSB - João Alberto Ramos Nunes  

Ação Administrativa Comum 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

16.12.15 – Enviámos contestação, suscitando, além do mais, exceção de litispendência. 

 

42 -  Processo nº 1896/15.7BEALM - MEO – Serviços de Comunicações, S.A.  

Ação Administrativa Comum 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

23.02.16 – Contestação. 

20.10.16 – Recebemos notificação com despacho sobre extinção da instância 

26.10.16 – Enviámos requerimento onde se manifesta que deverá ser declarada extinção da 

instância, com custas exclusivas a cargo do A. (MEO). 

 

43 -  Processo  nº 252/14.9TELSB - ASTROLIMPA – Limpezas Industriais, S.A.  

DCIPA - Departamento Central de Investigação e Ação Penal – Secção Única 

29.03.16 – Deduzimos pedido de indemnização civil. 

28.09.16 – Recebemos notificação com datas de audiência de julgamento, desde Novembro 

a Dezembro de 2016. 
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44 -  Processo nº 393/12.7BEALM - Joaquim José Grácio Ribeiro  

Acção administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

15.05.12 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

08.06.12 – Apresentámos contestação 

05.09.12 – Recebemos notificação do Tribunal para serem apresentadas alegações. 

09.10.12 – Apresentámos alegações 

07.11.12 – Recebemos substabelecimento da Dr.ª Alexandra Simão José 

04.04.16 – Sentença desfavorável ao Município do Barreiro e indicação para em 10 dias 

proceder ao pagamento da taxa de justiça. 

05.04.16 – Informação com indicação para pagamento da taxa de justiça e se em face da 

sentença e do teor concreto do despacho do Senhor Presidente de 2 de janeiro de 2012, 

seria de interpor recurso. 

 

45 -  Processo nº 1021/08.0BEALM - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

09.04.10 - Apresentadas alegações. 

 

46 -  Processo nº 1212/09.7BEALM-A - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Execução de julgados 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Unidade Orgânica 2 

22.02.16 – Apresentámos contestação 

 

47 -  Processo nº 610/13.6BEALM - STAL/Joaquim Augusto M. Vilas Boas Almeida  

Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada  

09.07.13 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

20.09.13 - Enviámos contestação para Tribunal. 

23.01.14 - Enviámos processo administrativo para Tribunal 

29.04.14 – Enviámos Alegações para Tribunal. 

 

48 -  Processo nº 891/16.3BELSB – Execução de Sentença – Luis Manuel Monteiro 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa – Unidade Orgânica 4 

03.05.16 - Recebemos notificação com prazo de 20 dias para deduzir oposição ou pagar.  
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31.05.16 – Recebemos sentença homologatória de Transação e notificação para proceder 

ao pagamento da taxa de justiça.  

31.05.16 – Envio por email para a Vereadora Sónia Lobo, com conhecimento para a           

Drª Carla Filipe e Dr. Ricardo Ferreira com sentença homologatória da transação. 

 

49 -  Processo nº 2410/16.2T9BRR  - Agência Funerária Ivo Rodrigues Unipessoal, 

Lda.  

Serviços do Ministério Público do Barreiro 

07.09.16 – Foi-nos remetido processo para o escritório a solicitar constituição de assistente 

e pedido de indemnização civil, em representação do Município. 

Aguarda-se que seja proferido despacho de acusação para deduzir pedido cível e requerer 

eventual constituição de assistente 

 

50 -  Processo nº 910/16.3BEALM - Magda Alexandra Leal Dias Ferreira  

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

12.10.16 – Foi-nos entregue P.I.  com 30 dias para contestar 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

19 07/09/2016 275 
NÃO ADJUDICAÇÃO DA LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO COM 
TIPOLOGIA PESADO, HOMOLOGADO EM VINTE E SEIS TONELADAS, DO TIPO 6X2 EQUIPADO COM SISTEMA DE LIMPEZA E 
DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES E RECICLAGEM DE ÁGUA. 

19 07/09/2016 276 NÃO ADJUDICAÇÃO DA LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE NOVE VEÍCULOS LIGEIROS DE 
MERCADORIAS COM CABINE DUPLA E LOTAÇÃO DE 6 LUGARES COM DIFERENTES TIPOLOGIAS DE CAIXA DE CARGA. 

19 07/09/2016 277 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE CMB REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2016. 

19 07/09/2016 278 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE CMB REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2016 

19 07/09/2016 279 RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº 403/2016 – PROCESSO Nº 452/C – MERCADO ABASTECEDOR DO BARREIRO 

19 07/09/2016 280 RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE AO GRUPO DESPORTIVO FABRIL DO BARREIRO 

19 07/09/2016 281 ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO, COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS 

19 07/09/2016 282 
ADENDA AOS ACORDOS DE EXECUÇÃO COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DO BARREIRO E LAVRADIO, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DO ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA E JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA 
CHARNECA 

19 07/09/2016 283 
ABERTURA DE AJUSTE DIRETO, PARA LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 
NOVO COM TIPOLOGIA PESADO, HOMOLOGADO EM VINTE E SEIS TONELADAS, DO TIPO 6X2, EQUIPADO COM SISTEMA DE 
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES E RECICLAGEM DE ÁGUA 

19 07/09/2016 284 
ABERTURA DE AJUSTE DIRETO, PARA LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE NOVE VEÍCULOS 
LIGEIROS DE MERCADORIAS, COM CABINE DUPLA E LOTAÇÃO DE SEIS LUGARES COM DIFERENTES 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

19 07/09/2016 285 ATRIBUIÇÃO DE CHEQUES BRINDE DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CIRCUITO DE ATLETISMO DO BARREIRO 

19 07/09/2016 286 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO DE FESTAS DO BARREIRO 

19 07/09/2016 287 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE - OBRAS 

19 07/09/2016 288 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DOS CASQUILHOS 

19 07/09/2016 289 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO “UNIDOS DA RECOSTA” 

19 07/09/2016 290 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO MOTO CLUBE DO BARREIRO NO ÂMBITO DAS FESTAS DO BARREIRO 

19 07/09/2016 291 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO 

19 07/09/2016 292 CEDÊNCIA DE TRANSPORTES AO GRUPO CORAL ALENTEJANO “OS AMIGOS DO BARREIRO" 

19 07/09/2016 293 CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA COM GALITOS FUTEBOL CLUBE 

19 07/09/2016 294 CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA COM FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE 

19 07/09/2016 295 CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA COM GRUPO DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SANTO ANDRÉ 

19 07/09/2016 296 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – VALORES DO SUBSÍDIO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

19 07/09/2016 297 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA “MEXE COM A IDADE” – ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017 

19 07/09/2016 298 DEVOLUÇÃO DE VERBA - ASCENSOR Nº 15.04/0443 - RUA JOSÉ ELIAS GARCIA, 25 - BARREIRO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
BARREIRO E LAVRADIO - (ELV/155/03) 

19 07/09/2016 299 DIREITO DE PREFERÊNCIA NA TRANSMISSÃO A TÍTULO ONEROSO DO IMÓVEL SITO NA TRAVESSA DE SANTA CRUZ, Nº 2 - 
R/C DTO. – FRAÇÃO “B” - BARREIRO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE BARREIRO E LAVRADIO - (DPF/5/16) 

19 07/09/2016 300 DIREITO DE PREFERÊNCIA NA TRANSMISSÃO A TÍTULO ONEROSO DO IMÓVEL SITO NA RUA MARQUÊS DE POMBAL, Nº 5 - 
BARREIRO – UNIÃO DE FREGUESIAS DE BARREIRO E LAVRADIO - (DPF/4/16) 

19 07/09/2016 301 DEVOLUÇÃO DE VERBA REFERENTE A VISTORIA - RUA CALOUSTE GULBENKIAN, 8-C - ALTO SEIXALINHO - UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA - (RE/33/16) 

19 07/09/2016 302 CAMPANHA PROMOCIONAL TCB – INSERIDA NA SEMANA EUROPEIA DE MOBILIDADE 

19 07/09/2016 303 ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DOS TRANSPORTES COLETIVOS DO BARREIRO 

19 07/09/2016 304 
NÃO ADJUDICAÇÃO DA CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DA CAFETARIA COM ESPLANADA E DO BAR DO 
AUDITÓRIO MUNICIPAL AUGUSTO CABRITA, NO PARQUE DA CIDADE, MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, SEM PUBLICAÇÃO 
DE ANÚNCIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA 

19 07/09/2016 305 
NÃO ADJUDICAÇÃO DA CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DESIGNADO POR RESTAURANTE 
SNACK-BAR, OU CAFÉ/PASTELARIA, NO PARQUE PAZ E AMIZADE, NA QUINTA DA LOMBA, MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO 

19 07/09/2016 306 PROC. Nº 612/2016 DGFP. PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO 

19 07/09/2016 307 
EXTINÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ. NOVA CEDÊNCIA DO 
DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 660,00 M2 AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO 
ANDRÉ 

19 07/09/2016 308 RESCISÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO SNACK-BAR DO CONVENTO DA MADRE DEUS 
DA VERDERENA 

19 07/09/2016 309 2ª REVISÃO ORÇAMENTO 2016 

 



DELIBERAÇÕES  CAPITULO VII 

 

 53 

N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

19 07/09/2016 310 PEDIDO DE CESSAÇÃO DE ATIVIDADE DO LUGAR 1.4 DO MERCADO DE LEVANTE DO BARREIRO - PROC. Nº 118/VA 

19 07/09/2016 311 DEVOLUÇÃO DE VERBA REFERENTE A INICIATIVA DA AGENDA DE ATIVIDADES “RESERVA O VERÃO EM FAMÍLIA” 

19 07/09/2016 312 PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A DIREÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS E O MUNICÍPIO DO 
BARREIRO NO ÂMBITO DO PROJETO BIODISCOVERIES (LIFE13 BIO/PT/000386) FINANCIADO PELO PROGRAMA LIFE+ 

20 21/09/2016 313 RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTES A ENTIDADES DO CONCELHO 

20 21/09/2016 314 RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº 447/2016 – PROCESSO Nº 407/C – MERCADO ABASTECEDOR DO BARREIRO 

20 21/09/2016 315 NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES ESTATUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DO BARREIRO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 
BARREIRO E MOITA, DESIGNADA ABREVIADAMENTE POR AMBM 

20 21/09/2016 316 ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES, MEDIANTE CONCURSO PUBLICO, COM 
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA 

20 21/09/2016 317 
ADJUDICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE NOVE VEÍCULOS LIGEIROS DE MERCADORIAS, COM CABINE DUPLA E LOTAÇÃO DE SEIS 
LUGARES COM DIFERENTES TIPOLOGIAS DE CAIXA DE CARGA E EQUIPAMENTOS DE APOIO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE 
LOCAÇÃO FINANCEIRA, COM RETOMA DE OITO VEÍCULOS 

20 21/09/2016 318 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

20 21/09/2016 319 CEDÊNCIA DE TRANSPORTES A ENTIDADES DO CONCELHO 

20 21/09/2016 320 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO – APOIO A ATIVIDADE 

20 21/09/2016 321 SAUDAÇÃO AOS VELEJADORES BARREIRENSES NO CAMPEONATO DE INFANTIS E INICIADOS 

20 21/09/2016 322 APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
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N.º 

Reunião 

Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

20 21/09/2016 323 CRIAÇÃO DO CONSELHO LOCAL SOBRE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

20 21/09/2016 324 ADESÃO AO PACTO DOS AUTARCAS CLIMA+ENERGIA E ADESÃO AO COMPACT OF MAYORS 

21 21/09/2016 325 DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL EM 2016 A COBRAR NO ANO DE 2017 

21 21/09/2016 326 FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS DE 2017, RECEITA A ARRECADAR EM 2018 

21 21/09/2016 327 TAXA DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (I.M.I.) A APLICAR NO ANO DE 2016, A COBRAR NO ANO DE 2017 

22 12/10/2016 328 RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 466/16 - EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1+JI Nº3 DO BARREIRO 

22 12/10/2016 329 RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE A ENTIDADES DO CONCELHO 

22 12/10/2016 330 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE À ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DO INSTITUTO POLITÉCNICO 
DE SETÚBAL 

22 12/10/2016 331 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BARREIRO, RELATIVO AOS ALUNOS DO 
3º E 4º ANOS DA EB N.º 3 DO BARREIRO E ÀS 4 TURMAS DE 1º CICLO A FUNCIONAREM NA SEDE DO AGRUPAMENTO 

22 12/10/2016 332 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASQUILHOS, RELATIVO AOS ALUNOS 
DAS SALAS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DA ESCOLA EB 2/3 QUINTA NOVA DA TELHA 

22 12/10/2016 333 PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA, DO PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2016/2017 

22 12/10/2016 334 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ADÃO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E OFÍCIOS PARA APOIO AO PROJETO 
ART IN TOWN 

 
 

N.º Data N.º Assunto 
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Reunião Reunião Deliberação 

22 12/10/2016 335 PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO – OBRAS E EQUIPAMENTO 

22 12/10/2016 336 

 
PEDIDO DE CERTIDÃO AO ABRIGO DO ARTº 54º DA LEI Nº 91/95 DE 02/09, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, CONJUGADO COM O Nº 
4 DA LEI Nº 64/03 DE 23/08 – VALE DO ROMÃO – SANTO ANDRÉ – UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALTO DO SEIXALINHO, SANTO 
ANDRÉ E VERDERENA – (CRT/377/16) 

22 12/10/2016 337 REFORÇO FUNDO DE MANEIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO DAR – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

22 12/10/2016 338 

 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS DO MAPA DE PESSOAL EM REGIME DE 
CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, SEM PRÉVIA RELAÇÃO JURÍDICA DE 
EMPREGO PÚBLICO 

22 12/10/2016 339 PROCESSO DISCIPLINAR Nº 11/2015 – DECISÃO FINAL 

22 12/10/2016 340 PROCESSO DISCIPLINAR Nº 12/2015 – DECISÃO FINAL 

22 12/10/2016 341 REDUÇÃO DA TAXA DE IMI EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE DEPENDENTES 

23 19/10/2016 342 RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE A ENTIDADE DO CONCELHO 

23 19/10/2016 343 RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº 498/2016 – PROCESSO Nº 307/VA – MERCADO DO LEVANTE DO LAVRADIO 

23 19/10/2016 344 
ADJUDICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO COM TIPOLOGIA PESADO, HOMOLOGADO EM VINTE E SEIS 
TONELADAS, DO TIPO 6X2, EQUIPADO COM SISTEMA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES E RECICLAGEM DE 
ÁGUA. 

23 19/10/2016 345 VENDA DE GARRAFAS ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO CONCELHO DO BARREIRO 

23 19/10/2016 346 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO RECREATIVA DE CULTURA E DESPORTO DE COINA NO ÂMBITO DA FEIRA 
QUINHENTISTA DE COINA 
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N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

23 19/10/2016 347 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
 

23 19/10/2016 348 
 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE A ENTIDADE DO CONCELHO 
 

24 28/10/2016 349 RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE CONSULTA PARA FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO DURANTE O ANO DE 2017 
 

24 28/10/2016 350 

 
ABERTURA DE CONSULTA PARA CONTRATAÇÃO UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA EXCLUSIVO 
FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DE INVESTIMENTOS COM COMPARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS 
EUROPEUS ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO (FEEI), ATÉ AO MONTANTE MÁXIMO DE € 1.900.000,00 
 

24 28/10/2016 351 PLANO DE ATIVIDADES, ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E MAPA DE PESSOAL PARA 2017 

24 28/10/2016 352 

 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO, NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E MAPA DE PESSOAL DO 
MUNICÍPIO DO BARREIRO PARA 2017 
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INFORMAÇÃO ESCRITA  

DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

novembro .013 – janeiro .014  

  

O final do ano de 2013 e o início do de 2014 ficaram marcados pelo culminar de um conjunto 

de processos de grande complexidade, em alguns casos com reflexos profundos nas estruturas 

autárquicas e na vida das populações. 

Entre estes contam-se a adaptação da estrutura municipal aos limites impostos pelas 

alterações aprovadas ao estatuto do pessoal dirigente, a entrada em vigor das novas leis das 

finanças locais e regime jurídico das autarquias locais ou o processo de extinção de freguesias. 

Cruzemo-los com os impactos naturais do último processo eleitoral ou do trabalho de 

elaboração e conclusão do orçamento municipal e facilmente percebemos o volume e as 

implicações das matérias que, com particular enfoque nestes meses, nos ocuparam. 

Procurámos dar a todas, em cada momento, a maior atenção possível: envolvendo os 

interessados, estudando soluções e construindo caminhos, pensamos haver alcançado boas 

respostas às questões que se nos colocavam.    

Não obstante, importa não nos esquecermos que a qualidade das respostas encontradas não 

representa, necessariamente, um incremento no trabalho da autarquia e, logo, uma melhoria 

no serviço prestado às populações. 

Em muitos casos, escolhemos, dentre males, o menor. 

A Câmara Municipal não funcionará melhor com a estrutura recentemente aprovada e com a 

redução significativa de unidades orgânicas a que foi sujeita. 

A nova articulação de competências entre município e freguesias parece mais apta a gerar 

dissensos, mal-entendidos e tensão, que soluções reais e efetivas.  

Mesmo em matéria de financiamento, não se vêm gizados caminhos mais claros que aqueles 

que até aqui existiam, permanecendo uma situação manifesta de subfinanciamento das 

autarquias locais, cuja convivência com uma política financeira-orçamental rigorosa e com as 

necessidades cada vez mais prementes das populações dificilmente se compatibiliza no dia-a-

dia. 

Noutros pontos, contudo, cuidamos haver alcançado avanços e consolidado percursos antes 

iniciados. O orçamento aprovado, por exemplo, associado às medidas de execução orçamental 

implementadas em períodos anteriores e aprofundadas agora, deverá contribuir, assim o 

esperamos, para uma situação financeira cada vez mais estável, para um prazo médio de 
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pagamentos cada vez mais diminuto e para uma anulação progressiva e clara da dívida a 

fornecedores. 

Também no que se refere a outros processos em curso, como a revisão do Plano Diretor 

Municipal, o aprofundamento das linhas de trabalho lançadas pelo PUTQAE ou a aproximação 

a uma solução de desenvolvimento portuário para o Barreiro, pensamos haver dado passos e 

continuado a aglomerar vontades e parceiros, em todos os níveis de intervenção, em favor do 

desenvolvimento da nossa terra.  

Na presente informação escrita daremos ainda conta do grau de execução do programa PAEL, 

cujas verbas entraram nos cofres da autarquia, integralmente, durante o ano de 2013, 

parecendo-nos, e os números que apresentamos parecem comprová-lo, que a sua adoção, 

enquanto medida entre medidas, beneficiando de um longo caminho já percorrido de 

intervenção sobre a estrutura financeira e patrimonial do Município, se revelou uma solução 

válida, ainda que não determinante.   
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1. Barreiro: Democracia, Participação e Cidadania 

 

Quando, na sequência do último ato eleitoral, se desencadeou efetivamente o processo de 

extinção de freguesias, seguido da instalação das uniões que lhes sucederam, manifestou-se 

um conjunto adicional de complexidades, dificuldades e silêncios reveladores da impreparação 

e fragilidade do processo em curso. 

Somemos a estas dificuldades a manifesta ausência de vantagens na extinção operada, e resta-

nos uma crescente perplexidade face ao quadro criado e às suas consequências. 

Para lá do seu percurso histórico, a existência da freguesia assenta na necessidade de 

mobilização junto das populações, de recursos e instâncias formais – ainda que simplificadas – 

de poder, capazes de prover o enquadramento jurídico-administrativo de uma determinada 

comunidade, garantindo-lhe unidade e ligando-a ao coletivo representado no todo nacional.   

A freguesia não depende, como nunca dependeu, do seu volume de competências. Ela 

revelou-se, contudo, nodal na contenção quer das tendências de afastamento face às 

instituições políticas representativas formais, quer de desertificação do interior e do mundo 

rural. 

Inverter este quadro, esquecendo os resultados alcançados ao longo de tantos anos e a 

opinião expressa da esmagadora maioria das autarquias envolvidas não parece o melhor 

caminho. 

Aliás, tampouco parece boa solução o modelo de delegação legal de competências entre 

Municípios e Freguesias que, uma vez mais à revelia da opinião manifesta de todos, a Lei 

75/2013 veio construir e impor. 

Sem justificação técnica e material suficientes e com um enquadramento jurídico que vem 

suscitando críticas de todos os setores, a solução encontrada poderá acabar por pecar pela sua 

total inaplicabilidade ou, pior, por uma aplicabilidade forçada com reflexos negativos no 

serviço e no interesse públicos. 

Sobre esta matéria, e tendo em conta o longo trabalho que temos desenvolvido ao longo dos 

anos em conjunto com as oito freguesias do concelho, e que atualmente continuamos a 

desenvolver, resta-nos dizer que, em qualquer circunstância, a nossa análise e a nossa 

interpretação dos fatos e da Lei terá sempre em conta, antes do mais, o interesse e o serviço 

das populações. Será com tal escopo que encontraremos, em conjunto com as atuais 

freguesias e respetivas uniões, o quadro das competências realmente delegáveis e dos meios 

que as devem acompanhar. 
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No passado dia 27 de janeiro o Observatório Municipal de Saúde voltou a reunir 

ordinariamente com o objetivo de refletir sobre a situação de saúde no concelho, 

nomeadamente a acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde primários, hospitalares e 

aos cuidados continuados de saúde. 

O debate, naturalmente, alargou-se a vários assuntos, intimamente ligados com aquele: a 

reorganização da rede hospitalar da região, a sua crescente degradação – registada em várias 

informações que, genericamente, nos vão chegando, oriundas de diferentes atores –, a 

qualidade dos cuidados de saúde prestados ou a dificuldade de desempenho dos profissionais 

de saúde resultante dessa opção, foram alguns desses temas. 

É fundamental que continuemos, no âmbito das nossas competências, a acompanhar o 

desenvolvimento de todos os temas relacionados com a área da saúde.   

Para tanto, e em conjunto com as câmaras de Almada e Setúbal reunimos com o Conselho 

Distrital da Ordem dos Médicos, donde resultou a decisão de realizar um Encontro Regional 

em torno da ideia central “Em defesa dos Serviços Públicos de Saúde na Península de Setúbal“. 

 

Também o Conselho Participativo da Quinta da Mina/Cidade Sol voltou a reunir no período 

abrangido pela presente informação. 

Foi a 11ª vez que este conselho reuniu em torno das questões da regeneração urbana naquele 

território, promovendo uma reflexão aprofundada e continuada sobre as ações desenvolvidas 

no âmbito da candidatura.  

Desta feita, ao elenco permanente do conselho juntou-se o Dr. Paulo Espiga, diretor do ACES 

Arco Ribeirinho, o que permitiu realizar um ponto de situação quanto à construção e 

instalação da nova unidade de saúde, em fase de conclusão, e perceber alguns dos reflexos 

que mesma terá na vida daquelas populações. 

A consciência da utilidade, presente e futura, de produção de uma análise científica e 

multidisciplinar sobre os processos de transformação urbana em curso na Cidade Sol-Quinta 

da Mina levou-nos, logo num primeiro momento, a firmar um protocolo de colaboração com a 

Universidade Lusíada – Fundação Minerva, para que se criassem as condições imprescindíveis 

ao acompanhamento e monitorização das ações desenvolvidas no âmbito da candidatura, e se 

cruzasse a informação sobre a atividade desenvolvida e projetada pela Autarquia e o 

conhecimento produzido pela Universidade. 

Fruto do protocolo celebrado, decorrerá nos próximos meses o III Seminário Regeneração 

Urbana, no Auditório Municipal Augusto Cabrita.  
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Será mais um momento de reflexão alargada, pelos temas e pelos intervenientes envolvidos, 

acerca de um conjunto de fenómenos de grande impacto no concelho, onde a participação de 

todos os eleitos municipais se revestiria, seguramente, de todo o interesse. 

 

Vale a pena, ainda, tomar em conta o conjunto de reuniões que, no âmbito da execução do 

programa Repara têm sido realizadas com os empresários que desenvolvem as suas atividades 

no eixo Rua Miguel Pais/Avenida Bento Gonçalves, visando delinear em conjunto estratégias e 

medidas no sentido de minimizar o impacto que estas obras estão a ter nas suas atividades 

comerciais. Reuniões idênticas foram mantidas com residentes nestas áreas. 

 

O Espaço Cidadania tem conseguido constituir-se como uma plataforma interessante e 

importante de promoção e conjugação de esforços e vontades na realização de um conjunto 

de atividades com reflexos num leque cada vez mais alargado de comunidades e atores sociais.  

Ponto forte da sua atividade, o Encontro de Culturas, Cores, Sons, Sabores e Saberes tem 

ganho terreno e adeptos, caminhando para tornar-se uma referência para lá do espaço onde 

nasceu. 

Com a preocupação de reforçar a sua dimensão e qualidade, está já em curso a preparação da 

sua quinta edição, tendo sido definidos os grupos de trabalho necessários à execução das 

várias atividades, envolvendo um conjunto cada vez mais alargado de promotores entre os 

quais se conta a Rumo, o CLDS, o CLDS+, a Associação africana, a Associação F. A. Ilha das 

Galinhas ou a Associação F.A. Bachil. 

Passa também por aqui a construção de um Barreiro mais desenvolvido. 
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2. Barreiro: Trabalhar, Viver e Usufruir  

 

O Barreiro afirma-se estrategicamente em múltiplos níveis, articulando potencialidades, 

percursos e experiências diversas em torno de um objetivo comum de consolidação da sua 

posição central na área metropolitana de Lisboa e no país.  

Definem-se e trabalham-se hoje as linhas que, olhando aos financiamentos comunitários 

potencialmente disponíveis (QEC Portugal 2020), balizarão os próximos seis anos nos planos 

nacional e regional. 

Trabalhamos e refletimos criticamente sobre a informação de que dispomos erigindo um plano 

de ação que, rompendo do trabalho desenvolvido, procurará fixar a nossa rota no horizonte 

2014-2020. Em cima da mesa algumas das nossas preocupações de sempre: desde logo 

regeneração urbana, frentes ribeirinhas, mobilidade e mobilidade sustentável, património 

natural e ambiente, áreas industriais, inclusão social. 

A atratividade do território concelhio é uma preocupação central do nosso trabalho há vários 

anos.  

A área da CUF/Quimigal/Baía do Tejo, enquanto espaço suscetível de reconversão, foi pensada 

profundamente no âmbito do PUTQAE em toda a sua abrangência e alcance. Reforço da 

cidade, aposta no emprego, inovação e internacionalização, lazer e vivência da frente 

ribeirinha conjugam-se neste espaço único.  

A ele soma-se um percurso de regeneração urbana que tem já passado, com alguma 

intensidade, pela intervenção no edificado escolar, na habitação social e na eficiência 

energética, designadamente do espaço público, acentuando a força patrimonial e cultural da 

região, procurando melhorar a qualidade de vida de residentes e visitantes. 

Da mesma forma, o reforço da base ecológica do concelho, valorizada por si só enquanto tal e 

integrada na estrutura da região, oferece-se como um pilar da atratividade do município, com 

um potencial de transformação simbólica do seu próprio percurso, presente e futuro, que tem 

de ser objeto de toda a nossa atenção.  

O trabalho em curso deverá conhecer desenvolvimentos a breve trecho, prevendo-se que em 

meados do ano se encontre submetida a versão dos planos operacionais. 

Entretanto, continuaremos a desenvolver todos os esforços e a participar ativamente nas 

iniciativas de outros, procurando construir os caminhos, também nos planos intermunicipal, 

regional e nacional, que melhor se adequem às soluções e objetivos que pretendemos 

construir e que julgamos melhor servirem o Barreiro: mais atividade empresarial, conclusão do 
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processo de descontaminação de solos, aprofundamento dos interesses convergentes do 

Barreiro e da Baía do Tejo, por exemplo.   

Queremos que o próximo quadro comunitário opere, também, como instrumento de 

concretização da nossa estratégia e de consecução dos nossos objetivos e aspirações, 

permitindo-nos ultrapassar carências e constrangimentos que, de outra forma, dificilmente 

poderíamos arredar.  

 

As linhas de trabalho e afirmação que abrimos com o processo de elaboração do PUTQAE, bem 

como as raízes que elas lançaram na discussão sobre o posicionamento futuro do concelho do 

Barreiro, não se perdem nem perdem atualidade. 

Construção coletiva alargada e abrangente, os seus frutos, bebendo da experiência e visão de 

múltiplos atores, hão de, mais cedo ou mais tarde, vir à luz, dando o seu contributo para a 

construção do Barreiro de que o país precisa. A construção da terceira travessia do tejo seria 

um fator acelerador, ainda que não indispensável, de todo este processo. 

Prova disso mesmo, o recente relatório do grupo de trabalho para análise de infraestruturas 

de elevado valor acrescentado vem, aprofundando um caminho que o PUTQAE expressamente 

abrira, suscitar a possibilidade de instalação de um terminal de contentores de águas 

profundas no estuário do Tejo e, eventualmente, no Barreiro. 

Estamos, em princípio e naturalmente, de acordo com a formulação apresentada. 

Um terminal de contentores de águas profundas, entre os 14 e os 18 metros de calado, no 

território da CUF/Quimigal/Baía do Tejo poderá, para lá do investimento que representa, 

assumir as características de atividade âncora dinamizadora de atividade económica, de 

emprego e de criação de riqueza, ao mesmo passo que representa um passo mais na 

concretização da estratégia definida no PUTQAE, o qual, como supra se disse, previa já a 

expansão da atividade portuária no concelho (para navios entre os 15 e 18M) em aterro a 

construir, entre a zona de atividade dos atuais Portos da Atlanpor e Tanquipor. 

Mostra-se imprescindível, neste momento, mais do que decidir, estudar e conhecer melhor a 

proposta apresentada e os seus impactos: na economia do concelho e da região, em matéria 

técnico-portuária, na vertente ambiental ou quanto a acessibilidades rodoferroviárias.  

Igualmente, e antes de qualquer decisão, é fundamental perceber como é que esta proposta 

se integra com outras sobre cuja imprescindibilidade não restam hoje grandes dúvidas: a 

Ponte Barreiro/Seixal, a conclusão da ER11-2 (Moita – Nó dos Galitos-Corroios) ou a nova 

travessia Barreiro-Montijo/Ponte Vasco da Gama. 

Também como noutras matérias, este não é um processo onde queiramos, ou possamos, 

apresentar-nos isoladamente. Discuti-lo com quem possui as competências e os 
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conhecimentos, com quem o critica, com quem possui competências próprias sobre as 

matérias e equipamentos em causa é, para nós, imprescindível.      

Administração do Porto de Lisboa, Instituto de Mobilidade e Transportes, Câmaras Municipais 

de Lisboa, Almada, Seixal e Moita, Estradas de Portugal, Secretaria de Estado das 

Infraestruturas, Baía do Tejo, Comissão Coordenadora do Desenvolvimento Regional e 

Comunidade Portuária, entre outros, serão, acima de tudo, nossos parceiros neste processo. 

Da mesma forma é fundamental a participação neste processo dos Barreirenses. Agentes 

políticos, cidadãos, população, comunidade. 

Contamos sempre com a sua opinião para construir a nossa. 

O Barreiro precisa que todos tomem o seu partido. 

 

Respeitando as mesmas linhas estratégica de trabalho, merecem ainda particular referencia o 

desenvolvimento do relatório do Grupo de Trabalho criado com o objetivo de estudar as 

soluções mais adequadas para o desenvolvimento e regeneração do património ferroviário do 

Barreiro, em fase de conclusão, bem como a visita, no âmbito do Plano Municipal de 

Transportes Intermunicipais, do secretário de estado dos transportes, que quis assim conhecer 

o teor dos trabalhos efetuados até à data.  

Também estas são notícias que vale a pena conhecer e acompanhar. 
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3. Barreiro: O Mapa de Nós Próprios 

 

O Barreiro Rocks, cuja 12ª edição realizou-se a 30 de novembro, pertence ao Barreiro. Aos que 

o preparam, organizam e sustentam com a sua vontade e empenho. Aos que nele marcam 

presença. A toda a comunidade.  

Se existem elementos que nos ajudam a encontrarmo-nos, e a encontrarmos um caminho, 

enquanto comunidade, o Barreiro Rocks é um deles.   

Uma vez mais, o Grupo Desportivo “Os Ferroviários” encheu-se durante uma noite para ver e 

ouvir as propostas da Hey Pachuco! e sentir a energia das muitas bandas que se sucederam 

noite dentro. 

A procura, a construção e, paralelamente, o apoio a um conjunto de projetos que, passo a 

passo, tornaram-se centrais na forma como nos posicionamos entre nós próprios e perante os 

outros nem sempre é fácil. 

Condicionalismos, desde logo financeiros, inibem-nos, muitas vezes, de alcançarmos os 

equilíbrios e os resultados que gostaríamos de ver alcançados. 

É pois fundamental que, como se vem procurando fazer, desloquemos o foco da nossa 

intervenção. 

Maior envolvimento, construção de canais de apoio e intermediação institucional que 

extravasam o apoio financeiro, coresponsabilização município/promotores na construção e 

alcance dos objetivos fixados, são, a nosso ver, conquistas fundamentais numa forma de 

trabalhar.  

Este tem sido, e continuará a ser, o caminho.  

O percurso que queremos fazer e os resultados que, enquanto comunidade, precisamos de 

alcançar estão ao nosso alcance. 

 

A Associação de Municípios da Região de Setúbal decidiu, no passado dia 19 de dezembro e no 

âmbito da 10ª edição do Prémio de Qualidade do Distrito de Setúbal – Serviços Públicos 

2012/2013, atribuir o primeiro lugar à Câmara Municipal do Barreiro, pelo Espaço J, um serviço 

assegurado pelo Gabinete da Juventude. 

A candidatura apresentada pretendera constituir uma autoavaliação do serviço prestado, 

identificando pontos fortes e fracos, por forma a melhorar a  Espaço J, avaliando 

a qualidade do serviço prestado à população estudantil do concelho do Barreiro, descobrindo 

melhorias a serem realizadas e encontrando novas necessidades a que fosse preciso dar 

resposta. 
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 A afirmação do Barreiro como cidade jovem, potenciadora de dinâmicas socioculturais, tem 

representado o essencial do trabalho do Gabinete da Juventude, através de uma tentativa de 

valorização constante do envolvimento e participação dos jovens no 

desenvolvimento da cidade. 

O Espaço J é hoje um dos locais com maior frequência de jovens e estudantes do concelho do 

Barreiro, procurando responder às suas necessidades através da disponibilização de salas de 

estudo num horário alargado, bem como através da disponibilização de ferramentas de 

informática de forma gratuita e acessível a todos os seus utilizadores. Apela também à 

componente criativa através da divulgação de jovens artistas no âmbito das artes visuais 

(integrando o circuito de artes visuais do concelho) e formações de carácter informal 

desenvolvidas por jovens. 

Por tudo isto, este primeiro lugar nos prémios de qualidade, ao qual se somou um segundo 

lugar atribuído ao projeto OAU!, óleos alimentares usados, representou, para lá de uma 

grande alegria, um reconhecimento regional pelo esforço, empenho e compromisso com o 

serviço público dos trabalhadores e dos serviços da autarquia.   

 

Com o recinto repleto de agentes desportivos e público, a Festa do Desporto 2013 distinguiu 

120 clubes/coletividades/equipas/atletas do Concelho, de 16 modalidades, com a Medalha de 

Bons Serviços e Dedicação, 120 medalhas que, refira-se, correspondem a centenas de atletas, 

uma vez que a distinção é atribuída por título – individual ou coletivo. 

Enquanto festa de promoção e valorização da comunidade desportiva e do seu trabalho, 

simbolicamente representado naqueles que, em cada ano, se destacaram no campo 

competitivo, a Festa do Desporto traduz, essencialmente, um enorme agradecimento a todos 

os que, com o seu dinamismo, vontade e esforço, ajudam a construir um Concelho com melhor 

qualidade de vida e a projetar o Barreiro.  

Tratando-se de uma organização em parceria CMB/Movimento Associativo Desportivo do 

Concelho, esta festa comporta ainda um outro nível de reconhecimento. Como em muitas 

outras áreas, não haveria o Barreiro que somos e que queremos ser, sem o movimento 

associativo. 

A sua capacidade mobilizadora, o seu entrosamento na vida local, a forma como se liga ao dia 

a dia de cada um que com ele se cruza são características ímpares e insubstituíveis que 

marcam, marcaram e marcarão a vida de milhares de Barreirenses. 
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Integrando comunicações, debate e visitas a vários espaços no concelho, o Congresso 

“Trabalho e Movimento Operário”, juntou, ao longo de três dias e num mesmo espaço, 

académicos, estudantes, investigadores locais, estudiosos da história barreirense e 

personalidades conhecidas do Concelho. 

Recordaram-se múltiplos episódios da história: movimentos de resistência operária, nomes de 

figuras proeminentes da luta contra a ditadura, muitos dos que sofreram com o regime, a ação 

dos sindicatos, greves, CUF, Alfredo da Silva, associativismo e deporto entre muitos outros 

assuntos, cujo interesse foi, por diversas vezes, sublinhado pelos participantes.  

Mas este congresso quis ser, também, um contributo para o conhecimento e preservação dos 

patrimónios material e imaterial que nos têm marcado e caracterizado, na linha, claramente, 

do trabalho desenvolvido no âmbito da “Rota do Trabalho e da Indústria”, quem vem 

contribuindo para a fixação de uma linha de trabalho transversal e multidisciplinar assente na 

nossa história, no nosso passado e nas nossas potencialidades presentes e futuras. 

Resultado de mais uma parceria com uma instituição de ensino superior, desta feita a 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e com a Fundação 

para a Ciência e Tecnologia, o Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, o Instituto de 

História Contemporânea e a Rede de Estudos do Trabalho, do Movimento Operário e dos 

Movimentos Sociais em Portugal, este congresso contou ainda com a exposição da RTIB e da 

Greve de 1943 no Barreiro. 

 

Num ano que, como esperamos, será todo ele marcado pelas comemorações do 50º 

aniversário dos Jogos Juvenis do Barreiro, pelo 40º aniversário da Revolução de Abril e pelo 

30º aniversário da Elevação do Barreiro a Cidade, elementos que se ligam em torno de um 

percurso histórico de luta e construção da liberdade, da democracia e de uma sociedade mais 

justa e solidária, encontra-se em preparação um vasto conjunto de atividades onde se incluem, 

entre muitas outras, o Mês do Teatro, o Dia da Poesia, o Dia da Mulher, a 15ena da Juventude, 

o Carnaval das Escolas, a 15ena da Saúde, Solidariedade e Voluntariado, a Feira Pedagógica e 

as Festas do Barreiro. 

Cada uma destas atividades e respetivos momentos terá, naturalmente, o seu tempo e papel 

próprios. 

Representam e apontam a realidades e comunidades diversas. 

Todas, porém, são simultaneamente fruto de experiências riquíssimas e portas abertas para o 

futuro, cabendo-lhes unir passado e futuro num projeto e num caminho comuns onde se 

cruzam cidade, pessoas e democracia. 
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4. Barreiro: Ao Serviço Dos Cidadãos 

 

Há mais de 40 anos que o município do Barreiro assume as suas competências em matéria de 

recolha e tratamento de resíduos, consciente da importância da sua intervenção e do que ela 

representa para as populações.  

Há mais de 40 anos que o fazemos bem. 

Nos anos 90 do século passado, a procura de soluções que contribuíssem para um crescendo 

da qualidade da gestão do serviço público de recolha e tratamento de resíduos, levou 5 

municípios da península de Setúbal – entre os quais o Barreiro – a criar a LIMARSUL, empresa 

intermunicipal à qual coube a gestão do aterro comum.  

Poucos anos volvidos, e apoiados na justificação (consubstanciada em verdadeira necessidade) 

que a atribuição de fundos comunitários necessários ao investimento na área da recolha e 

tratamento de resíduos dependia diretamente da assunção pelo Estado português de uma 

posição maioritária nas empresas intermunicipais existentes, o que solidificaria as garantias 

devidas ao BEI, os municípios aceitaram extinguir a LIMARSUL, integrando-a na nova 

AMARSUL, a qual, em 1998, agrupou o Estado português (51% detidos pela EGF) e 9 

municípios da região de Setúbal, tornando-se concessionária de todo o sistema de recolha, 

tratamento e valorização de resíduos urbanos. 

A AMARSUL é uma empresa pública. Criada, pensada e projetada como tal. Assente no 

princípio claro que a gestão do serviço público incumbe aos representantes eleitos das 

populações.  

A EGF é, também ela, uma empresa pública, parte do grupo Águas de Portugal, opera com um 

total de 174 municípios e cobre um universo de mais de seis milhões de pessoas através do 

trabalho diário de onze empresas multimunicipais, concessionárias de serviços públicos, 

constituídas em parceria com os municípios. A EGF detém, pelo menos, 51% do capital de cada 

uma destas empresas (chegando, em alguns casos, aos 65%). 

A alienação da totalidade do capital da EGF não é, portanto e independentemente do encaixe 

financeiro que possa representar, uma mera operação financeira.  

A alienação da totalidade do capital da EGF representa a transferência da maioria do capital de 

11 empresas multimunicipais concessionárias de serviços públicos essenciais para uma 

entidade privada.   

A alienação da totalidade do capital da EGF traduz a concentração do poder de decisão sobre 

investimentos essenciais ao bem-estar e qualidade de vida de 6 milhões de pessoas numa 
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entidade privada, a mesma que, à margem de qualquer mandato democrático, passará a deter 

o poder de determinação de tarifas sobre bens essenciais.  

A gestão de resíduos é hoje uma atividade financeiramente estabilizada. A esmagadora 

maioria dos investimentos de infraestruturação foram concluídos e, em grande parte, 

amortizados por fundos comunitários e pelas contribuições dos municípios e dos munícipes. É 

hoje possível perspetivar a estabilização, no curto prazo, de tarifas e a redistribuição de 

proveitos em benefício imediato das populações.  

A alienação da totalidade do capital da EGF é, pois, um erro financeiro e uma opção 

socialmente injusta que, prevemos, se traduzirá num serviço de pior qualidade e em 

populações pior servidas.  

A apresentação do Programa Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020) torna claro o 

objetivo do governo de reduzir a atividade dos municípios na área da gestão de resíduos, 

reconvertendo-a em nova área de negócio à margem do interesse público, entregue “de chave 

na mão” através da alienação da totalidade do capital da EGF. 

Os municípios portugueses têm, ao longo de todo este processo, manifestado, diretamente ou 

através da sua associação nacional, o seu desacordo expresso e manifesto face à solução 

preconizada bem como a forma como a mesma viola todos os pressupostos de fato e de 

direito que fundamentaram a sua adesão aos sistemas multimunicipais. 

Conscientes que a alienação da totalidade do capital da EGF é, também ela, parte de um 

redesenho, para o qual não existe mandato democrático, da esfera de bens e serviços públicos 

e do Poder Local Democrático, com claros reflexos na qualidade de vida das populações. 

A Câmara Municipal do Barreiro, tem desenvolvido, e continuará a desenvolver, com todos os 

parceiros que encontre e em todas as instâncias, os esforços ao seu alcance, para que a 

privatização da EGF não se concretize. 

Esta é uma batalha importante pelo serviço público e pela qualidade de vida das populações 

que representamos. 

 

Intervir no espaço público, reforçar o potencial das zonas verdes e parques urbanos, melhorar 

as condições do parque escolar e das infraestruturas e equipamentos públicos tem sido uma 

preocupação do nosso trabalho ao longo destes anos.  

Reforçada, em cada momento, de acordo com as necessidades sentidas e as estratégias 

traçadas, consideramos que, de uma forma global e estando ainda bastante longe de 

alcançarmos os resultados desejados, temos dado passos de relevo e assegurado o 

prolongamento e consolidação de um caminho de melhoria da vida dos cidadãos que não 

deve, de forma alguma, ser menosprezado. 
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Tomar consciência do trabalho que, em cada período, vai sendo desenvolvido é pois, parece-

nos, fundamental. 

 

A intervenção, em maior ou menor medida, no parque escolar, é permanente. Interviemos, 

recentemente, na escola Prof. J.J. Rita Seixas, no âmbito da garantia, e aguardamos o visto do 

tribunal de contas relativamente à empreitada na escola EB1 n.º 2 Lavradio que permitirá 

construir quatro salas de pré-escolar. 

 

Paralelamente, prosseguem as intervenções na Avenida Bento Gonçalves, Rua Miguel Pais e 

Largo Nª Sr. Rosário, fatores de relevo no processo de reordenação das frentes ribeirinhas, 

cada vez mais disponíveis para uma fruição efetiva.  

Prevemos que, num período relativamente curto de tempo, a intervenção em curso na Rua 

Miguel Pais avançará para o lado sul, obrigando a alterações no sentido do trânsito. 

Em Alburrica, está a decorrer a colocação das estacas dos passadiços, ao mesmo tempo que 

está em fase de produção a estrutura metálica. A colocação de aprestos para os pescadores, 

encontra-se concluída.  

É também já visível no terreno o resultado do projeto Cidade para Todos, empreitada de 

requalificação urbana da Cidade Sol e Quinta da Mina, atualmente em fase de finalização e 

onde se inclui a empreitada relativa à Estação Elevatória da Quinta da Mina.  

Ainda no âmbito desta intervenção têm, recentemente, sido mantidos contatos com a 

Administração Regional de Saúde visando uma harmonização e compatibilização da 

intervenção da requalificação urbana com os arranjos exteriores à Unidade de Saúde Familiar.  

 

Encontra-se em fase de preparação um novo procedimento com vista à construção de mais 

600 nichos no Cemitério da Vila Chã, dando assim continuidade à aposta que vem sendo 

preconizada de prestação de um serviço público de melhor qualidade, onde a manutenção de 

um cemitério municipal progressivamente mais moderno e adaptado às necessidades do 

concelho se assume como instrumento de relevo.  

 

Sustentando a intervenção da autarquia na estratégia definida para a área da Habitação Social, 

encontram-se em fase de preparação as intervenções em oito fogos do Bairro Alves Redol – 

prevendo-se o seu início em meados de Março – de modo a proporcionar melhores condições 

de alojamento às famílias.  
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Estamos a trabalhar para concluir, em colaboração com a EDP, o trabalho iniciado no Parque 

da Cidade de substituição das luminárias existentes por novas em tecnologia led que 

permitirão melhorar a eficiência energética da iluminação pública. 

 

Submetemos, no âmbito da auditoria por parte da ERSAR, os dados necessários à 

caracterização física e de funcionamento do serviço municipal de águas e saneamento no ano 

de 2012. 

Simultaneamente, a fim de poder ser finalizado o processo de licenciamento de todas as 

captações de água para consumo humano, continua a decorrer a empreitada de delimitação 

dos perímetros de proteção das captações de água subterrânea, que temos feito acompanhar 

da elaboração de um estudo de Monitorização do Sistema de Desinfeção da Água para 

Consumo Humano no concelho do Barreiro.  

Todo o trabalho desenvolvido nestas áreas foi, de alguma forma, reconhecido na 8ª Expo 

Conferência da Água, onde nos foi atribuído o Selo de Qualidade Exemplar de Água para 

Consumo Humano.  

Aliás, reforçando este mesmo reconhecimento, importa referir que no período a que respeita 

o presente relatório, não se ter verificado quaisquer incumprimentos dos padrões aceitáveis 

em mais de uma centena de recolhas efetuada à água captada e distribuída no nosso concelho. 

Decidimos, ainda, participar no IPerdas – iniciativa nacional que se insere no Controlo de 

Perdas de Água.  

Trata-se, no essencial, da construção de um espaço de trabalho conjunto que nos permitirá, 

com maior facilidade, implementar um plano de controlo de perdas e aumentar a eficiência 

energética do sistema de abastecimento de água.  

Nestas matérias foi ainda dada continuidade à substituição de válvulas de setor no sistema de 

abastecimento, tendo sido substituídas neste período 11 das 18 a substituir. 

Confiamos que a nossa capacidade de intervenção sobre as infraestruturas de águas e resíduos 

sairá reforçada, no curto prazo, pela implementação dum sistema SIG-Infraestruturas, o qual 

se encontra, atualmente, a ser objeto de testes de reconfiguração.  

Em relação ao Plano de Controlo de Perdas Indevidas, e em continuidade do relatório de 

Avaliação global do desempenho do sistema de drenagem doméstico do concelho do Barreiro, 

executado em outubro de 2013, foi iniciado o Estudo da Bacia do IC21 – Cárcamo Lobo.  

Procedeu-se também nesta área ao acompanhamento de diversas intervenções como as EEAR 

da Recosta e de Santa Margarida e trabalhos de ligação da rede à Simarsul. Decorreram ainda 

reuniões com a Câmara Municipal da Moita com o intuito de analisar alternativas à drenagem 
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da zona do Bairro da Liberdade, tendo-se dado início ao projeto de execução das estações 

elevatórias de Santo António da Charneca – Poente e do Bairro da Liberdade. 

 

No passado dia 19 de dezembro recebemos o 2º Prémio da 10ª Edição do Prémio de Qualidade 

dos Serviços Públicos do Distrito de Setúbal, entregue pela AMRS, referente ao projeto OAU!, 

recolha de óleos alimentares usados.  

Note-se que, com o recente reforço da oferta de oleões de rua, o concelho dispõe neste 

momento de 42 pontos de recolha. Este serviço associou-se ao projeto RECOIL, campanha que 

visa promover a reciclagem de óleos para a produção sustentável de biodiesel. Este projeto, 

em parceria com a S.Energia, é apoiado pela União Europeia através do Inteligent Energy for 

Europe e decorrerá até 2015. 
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5. Situação Financeira do Município do Barreiro 

 

 

No final de 2013 (quadro n.º 1 em anexo) a receita global aumentara 40,55 % em relação a 

igual período de 2012, cifrando-se em €50.902.365 e alcançando 83,76 % do orçamentado. 

Sendo certo que, no acréscimo verificado, contam-se €10.201.380 referentes a verbas PAEL, 

integralmente entradas em 2013, verifica-se, ainda assim, que mesmo não computando estas 

o acréscimo de receitas se cifrou nuns significativos €4.484.001 face a Dezembro do ano 

anterior. 

 
Estrutura das Receitas de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 9.240.000 8.470.253 24,19% 16,32% 91,67%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.184.500 1.568.181 4,48% 3,02% 132,39%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1.487.500 1.864.953 5,33% 3,59% 125,37%
DERRAMA 360.000 324.257 0,93% 0,62% 90,07%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5.000 1.070 0,00% 0,00% 21,41%
IMP.ABOLIDOS-SISA 1.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.INDIRECTOS 2.470.755 952.075 2,72% 1,83% 38,53%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 5.383.945 4.518.309 12,91% 8,71% 83,92%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 70.000 47.385 0,14% 0,09% 67,69%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 8.348.370 8.342.982 23,83% 16,08% 99,94%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.077.361 1.151.247 3,29% 2,22% 106,86%
VENDA DE BENS 4.263.000 3.926.812 11,22% 7,57% 92,11%
VENDA SERVICOS + RENDAS 4.857.615 3.812.906 10,89% 7,35% 78,49%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.235 27.883 0,08% 0,05% 95,37%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 38.778.281 35.008.314 100,00% 67,46% 90,28%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR

SUB-TOTAL CORRENTES 38.778.281 35.008.314 100,00% 67,46% 90,28%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 496.698 0 0,00% 0,00% 0,00%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 1.078.049 1.078.049 6,38% 2,08% 100,00%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 5.649.053 3.030.630 17,95% 5,84% 53,65%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 10.973.065 10.201.380 60,41% 19,66% 92,97%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 3.792.225 1.573.162 9,32% 3,03% 41,48%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2.000 10.831 0,06% 0,02% 541,53%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 21.992.090 15.894.051 94,12% 30,63% 72,27%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 992.745 992.745 5,88% 1,91% 100,00%

SUB-TOTAL CAPITAL 22.984.835 16.886.796 100,00% 32,54% 73,47%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 60.770.371 50.902.365 98,09% 83,76%

TOTAL DAS RECEITAS 61.763.116 51.895.110 100,00% 84,02%

(Valores em Euros)

 
 
 
As receitas correntes, em particular, atingiram uma execução de 90,28%, apresentando um 

aumento de 5,77 % face ao período homólogo. 
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Registou-se um crescimento global nos impostos diretos (+8,23%), ainda que algumas das suas 

componentes tenham decrescido (Derrama p.e.) ou a sua execução ficado abaixo do estimado 

(IMI), das taxas, multas e outras penalidades (+3,25%), das transferências correntes e da venda 

de bens (+61,41%).  

Os impostos indiretos (-22,96%) e a prestação de serviços e rendas (-28,58%) conheceram, por 

seu lado reduções tendo em conta os montantes globais recebidos, o que em parte se deve à 

introdução de alterações na sua própria composição. 

 
 

Estrutura dos Impostos Diretos 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Grau de 

Concretização

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 9.240.000 8.470.253 91,67%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.184.500 1.568.181 132,39%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1.487.500 1.864.953 125,37%

DERRAMA 360.000 324.257 90,07%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5.000 1.070 21,41%

IMP.ABOLIDOS-SISA 1.000 0 0,00%

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 12.278.000 12.228.714 99,60%

(Valores em Euros)

 
 
 
As receitas de capital registaram um aumento de € 12.777.080 face a Dezembro do ano 

anterior, para o que contou determinantemente a receção integral das verbas PAEL, bem 

como os montantes recebidos por via de fundos comunitários e contratos (+€ 2.508.422) e o 

acionamento de garantias bancárias no valor de € 1.218.447. 

 
Já no que aos cabimentos concerne, era percetível em Dezembro de 2013 (vd. quadro 2 em 

anexo) um aumento de 25,46% dos cabimentos do ano em relação ao período homólogo. 

Fruto, no essencial, do investimento nas ações Cidade para Todos e Repara – com impacto em 

mais de um ano económico – o aumento de cabimentos limita-se a 11,09% quando 

considerado na sua real distribuição. 

 

Evolução dos Cabimentos 

Ano
Encargos 

Transitados
Total Ano

Encargos 
Transitados

Total Ano
Encargos 

Transitados
Total

Correntes 28.017.880 9.861.040 37.878.920 29.868.269 9.232.497 39.100.766 1.850.389 -628.544 1.221.845

Capital 5.714.060 8.406.521 14.120.580 12.452.289 6.211.455 18.663.744 6.738.229 -2.195.065 4.543.164

Total 33.731.939 18.267.561 51.999.500 42.320.558 15.443.952 57.764.510 8.588.619 -2.823.609 5.765.010

(Valores em Euros)

Diferenças entre 2013 e 20122012

Designação

2013
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Os pagamentos, por sua vez, registavam no final de Dezembro de 2013 (quadro 3 em anexo) 

um aumento de 39,52% face a igual período do ano anterior, traduzindo um aumento da 

liquidação anual de faturação de € 14.397.730,35. 

 
Estrutura das Despesas 

 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 17.109.467 16.705.340 45,88% 32,87% 97,64%

AQUISIÇÃO DE BENS 2.057.392 1.600.133 4,40% 3,15% 77,77%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 17.331.526 14.028.415 38,53% 27,60% 80,94%

ENCARGOS FINANCEIROS 302.345 221.370 0,61% 0,44% 73,22%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.857.860 3.847.721 10,57% 7,57% 99,74%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.175 4.427 0,01% 0,01% 8,33%

SUB-TOTAL CORRENTES 40.711.765 36.407.406 100,00% 71,63% 89,43%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 91.965 22.830 0,16% 0,04% 24,82%

INVESTIMENTO OBRAS 14.310.587 9.439.780 65,47% 18,57% 65,96%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 763.768 565.904 3,92% 1,11% 74,09%

OUTROS INVESTIMENTOS 1.202.621 605.636 4,20% 1,19% 50,36%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 154.050 141.628 0,98% 0,28% 91,94%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 980.190 510.140 3,54% 1,00% 52,04%

AMORTIZAÇÕES 3.548.170 3.132.122 21,72% 6,16% 88,27%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!

SUB-TOTAL CAPITAL 21.051.351 14.418.039 100,00% 28,37% 68,49%

      TOTAL 61.763.116 50.825.445 100,00% 82,29%

DESIGNAÇÃO

2013
(Valores em Euros)

 
 
 
Olhando agora as despesas correntes, verificamos que as mesmas se fixaram em 89,43% do 

orçamentado, continuando a registar-se um peso particular nas rubricas de despesas com 

pessoal (execução de 97,64%), encargos financeiros (execução de 73,22%) e transferências 

correntes (execução de 99,74%). 
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As despesas de capital, por sua vez, registaram uma execução de 68,49%, na qual assume um 

papel preponderante a rubrica de investimento (obras) € 9.439.780,00 com um crescimento de 

181,65% face ao registado no final 2012. 

 
A dívida a fornecedores no final de dezembro de 2013 cifrava-se em €2.311.198,22, 

apresentando uma redução de €11.141.601,00 face à registada no final de 2012 e superando 

assim, globalmente, a redução que resultaria da exclusiva aplicação das verbas PAEL. 

Já as dívidas de médio e longo prazo registaram um acréscimo de 17,94% face ao mesmo 

período, importando constatar que, sendo o acréscimo registado inferior ao que resultaria do 

simples incremento das obrigações financeiras decorrentes do PAEL, o resultado global 

continua a espalhar o caminho consequente e paulatino de redução da efetiva da dívida do 

município em todas as suas maturidades. 

 

Valor %

Empréstimos de Médio e Longo Prazo 15.356.473,42 22.416.425,14 7.059.951,72 31,49%

De Contratos de Locação Financeira 972.916,02 833.754,43 -139.161,59 -16,69%

Fornecedores c/c médio e longo prazo 5.767.916,86 4.522.435,25 -1.245.481,61 -27,54%

Fornecedores imobilizado médio e longo 
prazo

1.133.224,80 535.154,36 -598.070,44 -111,76%

Total 23.230.531,10 28.307.769,18 5.077.238,08 17,94%

Descrição

(Valores em Euros)

∆

2012 31-12-2013

 
 

 
2013 Representou, ainda, mais um período de redução do montante em dívida dos 

pagamentos em atraso e do endividamento global do município, para o que contribuiu, 

articuladamente e entre outros fatores, o aumento da receita global e o aumento dos 

pagamentos.  

 

Lancemos, agora, um primeiro olhar sobre os dados disponíveis relativos ao ano de 2014. 

 

Assim, procurando fixar uma posição global, detetamos que no final de janeiro de 2014 a 

receita cobrada cifrou-se em 5,53%% da orçamentada e apresentou uma redução de 14,56% 

face à cobrada no período homólogo do ano anterior. Os cabimentos, manifestando igual 
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comportamento, conheceram uma redução de 20,85%, a qual igualmente se estendeu aos 

pagamentos (-7,76%). 

 

Estrutura das Receitas Janeiro de 2014 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 10.164.000 335.258 14,20% 13,14% 3,30%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.365.175 147.908 6,26% 5,80% 10,83%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1.775.500 109.719 4,65% 4,30% 6,18%
DERRAMA 345.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.ABOLIDOS-SISA 1.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.INDIRECTOS 4.845.909 17.624 0,75% 0,69% 0,36%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4.773.595 374.836 15,87% 14,69% 7,85%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 66.455 14.784 0,63% 0,58% 22,25%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 8.648.876 720.307 30,50% 28,22% 8,33%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.031.960 19.338 0,82% 0,76% 1,87%
VENDA DE BENS 4.078.270 319.002 13,51% 12,50% 7,82%
VENDA SERVICOS + RENDAS 5.294.580 302.869 12,82% 11,87% 5,72%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.000 106 0,00% 0,00% 0,50%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 42.416.320 2.361.752 100,00% 92,54% 5,57%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR

SUB-TOTAL CORRENTES 42.416.320 2.361.752 100,00% 92,54% 5,57%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 2.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 517.795 43.149 22,65% 1,69% 8,33%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 2.674.655 139.844 73,40% 5,48% 5,23%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 165.730 0 0,00% 0,00% 0,00%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 340.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2.500 7.524 3,95% 0,29% 300,95%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 3.703.680 190.517 100,00% 7,46% 5,14%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!

SUB-TOTAL CAPITAL 3.703.680 190.517 100,00% 7,46% 5,14%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 46.120.000 2.552.269 100,00% 5,53%

TOTAL DAS RECEITAS 46.120.000 2.552.269 100,00% 5,53%

(Valores em Euros)

 
 
 
As receitas correntes, em particular, cresceram 2,44%, para o que contribuíram as subidas 

registadas nos impostos diretos (113,68%) – com acréscimos registados no IMI e no IUC, e 

reduções no IMT – nos impostos indiretos (6,06%) e nas transferências correntes.  

As subidas registadas conheceram compensação nos decréscimos apurados nas rúbricas de 

taxas, multas e outras penalidades (-2,51%), venda de bens (-15,35%), e prestação de serviços 

e rendas (-44%). 
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Estrutura dos Impostos Diretos 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Grau de 

Concretização

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 10.164.000 335.258 3,30%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.365.175 147.908 10,83%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1.775.500 109.719 6,18%

DERRAMA 345.000 0 0,00%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5.000 0 0,00%

IMP.ABOLIDOS-SISA 1.000 0 0,00%

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 13.655.675 592.885 4,34%

(Valores em Euros)

 
 
As receitas de capital, por sua vez, com uma execução de 5,14% face ao valor previsional, 

registaram uma redução face ao período homólogo de 2013. 

 

Os valores cabimentados apresentam um aumento de 19,33% em relação a igual período de 

2013, se tomarmos apenas os valores do próprio ano, e um decréscimo de 20,85 % quando 

considerados os transitados, explicando-se esta discrepância, no essencial, pela necessidade 

de inscrição imediata e integral, neste primeiro momento do ano, das liquidações previstas 

para todo o ano de 2014 nomeadamente com amortizações de empréstimos. 

 

Evolução dos Cabimentos 

Ano
Encargos 

Transitados
Total Ano

Encargos 
Transitados

Total Ano
Encargos 

Transitados
Total

Correntes 11.340.676 9.232.497 20.573.173 11.144.281 2.711.542 13.855.822 -196.395 -6.520.955 -6.717.350

Capital 2.297.981 6.211.455 8.509.437 5.131.008 4.031.483 9.162.492 2.833.027 -2.179.972 653.055

Total 13.638.657 15.443.952 29.082.609 16.275.289 6.743.025 23.018.314 2.636.632 -8.700.927 -6.064.295

(Valores em Euros)

Diferenças entre 2014 e 20132013

Designação

2014

 
 
 
 
Como supra se referiu, os pagamentos no final de janeiro de 2014, apresentavam uma redução 

de 7,76%. 
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Estrutura das Despesas 
 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14.629.630 1.152.132 54,28% 47,05% 7,88%

AQUISIÇÃO DE BENS 1.456.085 87.730 4,13% 3,58% 6,03%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 13.491.844 614.786 28,96% 25,11% 4,56%

ENCARGOS FINANCEIROS 656.100 16.157 0,76% 0,66% 2,46%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.512.825 251.507 11,85% 10,27% 7,16%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 645.250 267 0,01% 0,01% 0,04%

SUB-TOTAL CORRENTES 34.391.734 2.122.579 100,00% 86,69% 6,17%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 81.755 4.662 1,43% 0,19% 5,70%

INVESTIMENTO OBRAS 6.564.566 103.153 31,65% 4,21% 1,57%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 331.965 3.287 1,01% 0,13% 0,99%

OUTROS INVESTIMENTOS 635.180 4.466 1,37% 0,18% 0,70%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 231.630 11.214 3,44% 0,46% 4,84%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 661.165 32.361 9,93% 1,32% 4,89%

AMORTIZAÇÕES 3.222.005 166.766 51,17% 6,81% 5,18%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!

SUB-TOTAL CAPITAL 11.728.266 325.908 100,00% 13,31% 2,78%

      TOTAL 46.120.000 2.448.488 100,00% 5,31%

DESIGNAÇÃO

2014
(Valores em Euros)

 
 
 
As despesas correntes registaram uma execução de 6,17%, centrada nas rubricas de despesas 

com pessoal e transferências correntes, fixando-se a execução das despesas de capital nos 

2,78%. 

 

A dívida a fornecedores cifou-se, no final de janeiro, em €2.249.363,06, apresentando uma 

redução de €61.835,16 face à registada no final do ano anterior.  

Também as dívidas de médio e longo prazo foram objeto de redução, desta feita em 

€239.251,49 (-0,85%). 

Uma vez mais foram reduzidos os montantes referentes a pagamentos em atraso. 
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Valor %

Empréstimos de Médio e Longo Prazo 22.416.425,14 22.249.659,19 -166.765,95 -0,75%

De Contratos de Locação Financeira 833.754,43 822.717,03 -11.037,40 -1,34%

Fornecedores c/c médio e longo prazo 4.522.435,25 4.460.987,11 -61.448,14 -1,38%

Fornecedores imobilizado médio e longo 
prazo

535.154,36 535.154,36 0,00 0,00%

Total 28.307.769,18 28.068.517,69 -239.251,49 -0,85%

Descrição

(Valores em Euros)

∆

2013 31-01-2014

 
 

 

Ora, sendo certo que dificilmente se poderá extrapolar da execução de janeiro qualquer 

tendência que permita antever o desfecho do ano em curso, sempre se dirá que, à semelhança 

dos resultados alcançados e dos dados recolhidos em períodos anteriores, os valores apurados 

neste primeiro ano de 2014, integrados numa política de esforço, contenção e rigor cujos 

alicerces se encontram firmados em exercícios anteriores, parecem voltar a apontar para um 

reforço da estabilidade das contas municipais, assente numa redução progressiva do 

endividamento de curto, médio e longo prazo, bem como dos pagamentos em atraso, e 

potenciador dum espaço sólido de investimento e resposta às necessidades do concelho e das 

suas populações.  
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6. Execução do Programa PAEL  

 

Impõe-se, a vários títulos, acompanhar o grau de execução do programa PAEL. 

Porque o mesmo se integrou num conjunto alargado de medidas de gestão adotadas ao longo 

dos últimos dois mandatos com reflexos, de peso alguns, na situação e no equilíbrio financeiro 

do município, fazendo assim parte de um processo que é fundamental que todos conheçamos. 

Porque pela execução do mesmo se alcança, consequentemente, a execução de outras 

medidas cuja execução temporal não coincide com a sua. 

Porque, também, a lei assim o impõe. 

 

Valerá a pena, antes do mais, recordar alguns dos pressupostos e ideias que nos levaram a 

aderir ao programa PAEL: 

“Fruto do trabalho realizado e do comportamento previsível de receitas e despesas nos 

próximo anos, teríamos condições para, por nós próprios e sem recurso a qualquer programa 

de apoio, liquidar, num horizonte de cinco anos, a dívida atual do Município, garantida que 

está há vários meses a sua contenção e mesmo a sua redução constante. 

Fazendo-o, e assumindo o esforço que tal implicaria, libertávamo-nos das consequências de um 

novo empréstimo, designadamente no serviço da dívida.” 

“De 2010 a esta parte, e sem prejuízo da existência de medidas que podem e devem continuar 

a ser esboçadas e concretizadas, podemos afirmar que interviemos, transversalmente em todas 

as áreas de atuação do Município, procedendo a um trabalho profundo de reponderação e, em 

alguns casos, mesmo de reinvenção das formas e modelos de trabalhar e de conceber a 

prestação do serviço público.” 

“Aliás, valerá a pena afirmar ainda que é este equilíbrio, paulatinamente construído ao longo 

do tempo, que nos permite hoje, em rigor, decidirmo-nos pela submissão do presente pedido 

no âmbito do PAEL. 

Até porquanto, em rigor, apenas a pré-existência das condições de equilíbrio supra 

identificadas, permitem dotar qualquer um dos programas do PAEL, de real utilidade, 

assegurando que o mesmo não se transforma num fator de agravamento de situações e 

realidades cuja aproximação e resolução deve ser procurada por outras vias. 

O PAEL é, e só assim o entendemos, um programa de regularização de dívida, não um 

instrumento para a superação de problemas estruturais.”  

“Neste mesmo sentido, e como se terá oportunidade de verificar adiante, as medidas e a 

estratégia central que preconizaremos para os próximos catorze anos prosseguem, 
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aprofundando no essencial, as medidas e a linha de trabalho adotadas nos últimos dois, 

adequando-as aos limites que a prestação que um serviço público de qualidade impõe.” 

 

Podemos então dizer que, do texto do pedido de empréstimo resultavam já expressas, entre 

outras, as seguintes ideias: 

a) Possibilidade de autoliquidação integral, num horizonte de cinco anos e sem recurso a 

crédito, da dívida de curto prazo; 

b) Existência de um trabalho prévio de intervenção sobre a realidade da estrutura 

municipal, incluindo as suas dimensões organizacionais e financeiras; 

c) Não autonomização do PAEL do conjunto mais alargado das medidas adotadas, 

assumindo-o, exclusivamente, enquanto instrumento de redução de dívida; 

d) Não adoção, no âmbito do PAEL e por não se mostrarem imprescindíveis, de quaisquer 

medidas adicionais às previamente adotadas. 

 

Dito isto, e na esteira do que inicialmente se disse, percebemos que conhecer o grau de 

execução do PAEL é, no essencial, conhecer o grau de execução de um conjunto de medidas 

que em muito o ultrapassam e que, no essencial, foram tomadas antes da própria existência 

do seu desenho legal. 

É, ainda assim, útil. 

Até porque, em alternativa, restar-nos-ia afirmar que as verbas PAEL foram, integralmente, 

recebidas e liquidadas, havendo esta liquidação sido objeto de validação, no ano de 2013.  

Dizer assim seria, a nosso ver, dizer pouco. 

 

Mercê, também, das próprias imposições legais, o município tem vindo, há vários anos, a 

reduzir o número dos seus trabalhadores, tendo-se fixado no ano de 2013 nos 759. Este 

número, inferior em 4,41% ao inicialmente previsto, não deixa de suscitar-nos preocupações, 

até porquanto, e como se lia igualmente no texto da candidatura aprovada, não é nossa 

intenção estabelecer ratios inferiores a 10 trabalhadores por cada 1000 habitantes. 

A esta redução de trabalhadores não correspondeu contudo, em 2013, uma redução da massa 

salarial, explicada quase totalmente pela liquidação integral das verbas devidas à ADSE, 

fixando-se o montante final referente a remunerações pagas em mais 21,63% que o previsto. 

Já em matéria de trabalho extraordinário, área sobre a qual há muito que vimos intervindo, 

verificou-se que tanto o número de horas como os montantes devidos pela sua prestação 

durante o ano de 2013 (acrescendo o valor devido por ajudas de custo) ficaram, no essencial, 

em linha com as previsões trazidas em 2012 à Assembleia Municipal, registando o primeiro 
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uma variação, para menos, de 1,28% e os segundos uma variação, também para menos, de 

9,19%.  

 

Para lá dos recursos humanos, a gestão contratual era, de há vários anos, objeto da nossa 

maior atenção. Particularmente no que concerne às componentes de despesa. 

Intervenções em grandes contratos eram já uma realidade, sendo públicos e conhecidos dessa 

Assembleia os seus reflexos financeiros. 

A proposta de um teto contratual para o ano de 2013 na casa dos €1.520.000,00 era, pois, o 

resultado de um conhecimento efetivo e de uma ponderação aturada da nossa realidade. 

O valor real acabou por ficar abaixo do previsto, -0,94%, no que representou um enorme 

esforço de controlo e contenção sobre a despesa municipal, desde logo tendo em conta as 

nossas necessidades e carências. 

Em matéria de aquisição de bens e serviços o esforço mostrou-se insuficiente e o seu valor 

acabou por crescer 28,52%, o que não pode deixar de exigir a máxima atenção ainda que tal 

aumento seja integralmente consumido pelas reduções adicionais globalmente alcançadas. 

 

Ainda no campo da despesa, e continuando a olhar àquelas áreas que foram objeto da nossa 

particular atenção, verificamos que também nas rendas se superou em 27,33% o resultado 

previsto, gerando, num segmento com diminuta representatividade, uma contenção adicional 

de €54.658,57 num único ano. 

Os subsídios atribuídos pelo município ficaram, igualmente, abaixo do teto indicativo previsto, 

registando, face a tal valor, uma redução de 8,99%.  

Salvaguarda-se, dentre os subsídios, os devidos às Freguesias mercê dos protocolos firmados, 

os quais, pela sua própria natureza, conheceram uma execução integralmente em linha com a 

previsão estabelecida. 

  

Como se sabe, até pela repetida referência em várias informações escritas, os custos com 

iluminação pública têm sido um foco significativo da nossa reflexão e intervenção. 

Pelos valores envolvidos, pelos reflexos do serviço na comunidade, pela limitação dos meios ao 

nosso alcance aptos a introduzir alterações. 

Ao longo dos últimos anos tomámos muitas medidas, algumas com as quais nem sequer 

concordamos, e vimo-nos confrontados com outras tantas. 

Fruto deste percurso, conseguimos, em 2013, fixar os custos com iluminação pública em 

€851.611,75, menos 4,93% que a previsão inicial. 

Não temos, contudo, qualquer garantia que esta realidade se prolongue no ano em curso. 
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A subida do IVA ou a extinção da tarifa de iluminação pública continuam a produzir reflexos 

que não conseguimos controlar indefinidamente. 

 

O capital em dívida em 2013 conheceu uma redução superior à prevista de 2,28%.  

 

Da mesma forma que interviemos nas componentes de despesa, centrámos muita da nossa 

atenção nos focos de receita, dedicando-nos a conhecê-los, bem como ao seu 

comportamento, e a intervir no sentido da sua maximização. 

Reflexo disto mesmo, o trabalho feito, por exemplo, nas concessões de instalações e 

equipamentos municipais. 

Alterando métodos de trabalho e procedimentos, procurando captar as necessidades e 

apetências da comunidade, ultrapassámos em 61,10% a receita prevista com concessões no 

ano de 2013, sendo representativa deste crescimento a forma como, num período 

relativamente concentrado, criámos as condições para que fossem concessionados mais de 

70% de todos os espaços livres nos mercados municipais.  

 

Já em matéria tributária, constatamos que tanto os impostos indiretos e taxas como os 

impostos diretos ficaram aquém das previsões realizadas, no primeiro caso em 17,64% e no 

segundo em 0,36%. 

Ora, se no caso dos impostos diretos podemos atribuir a divergência verificada, conquanto 

pouco expressiva, a um crescimento bastante limitado do IMI – e relembre-se que fomos, 

quanto ao mesmo, extremamente cautelosos, fugindo às previsões otimistas apresentadas 

pelo governo e mesmo pela Associação Nacional de Municípios Portugueses – já no primeiro 

caso, a explicação reside, sobretudo, no péssimo ano económico e na forma como a crise se 

fez sentir, em toda a sua dimensão, sobre a atividade económica no concelho, limitando, para 

lá do expectável, o resultado do segmento em análise.   

 

Continuando, igualmente, um esforço cuja origem se encontra em exercícios anteriores, as 

receitas provenientes do serviço de execuções fiscais cresceram acima do previsto 19,23%, 

recuperando para os cofres do município €391.371,88 que não haviam sido objeto de 

pagamento voluntário. 

Isto da mesma feita que, após vários percalços, se consolidavam os instrumento de cobrança 

coerciva – desde logo a penhora – e se avançava na construção de um procedimento célere e 

eficaz de recuperação de dívidas. 

 



29 

 

Igualmente conhecida é a nossa atenção ao setor das águas, saneamento e resíduos e à receita 

proveniente do mesmo. 

Vimo-nos munindo, há vários anos, dos conhecimentos, dos instrumentos, dos estudos e da 

experiência de quem mais sabe. 

A revisão do RMAADAR, os impulsos alcançados em matéria tributária, o reforço dos 

instrumentos de medição ou as medidas tomadas ainda nos estádios de captação e 

abastecimento, têm produzido reflexos a que nenhum de nós pode ser alheio. 

Justifica-se assim, integralmente, o acréscimo de receitas 13,28%, nas tarifas de águas, 

saneamento e resíduos, face ao inicialmente previsto. 

Mais que um bom resultado para nós, ele contribuirá para o alcance das metas tarifárias e de 

cobertura fixadas pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, representando 

um passo mais na afirmação de um sistema público de crescente qualidade. 

 

Enquanto medida cuja necessidade há muito se vinha fazendo sentir, sendo colmatada aqui e 

ali das mais diversas formas, iniciou-se em 2013 o processo de implementação de um sistema 

de contabilidade de custos no município do Barreiro. 

Aplicado de forma integrada e abrangente a todos os serviços, não enquanto modelo 

subsidiário de uma contabilidade patrimonial, mas assumido, em todos os níveis hierárquicos, 

como necessidade para uma melhor gestão, contamos, de acordo com o previsto, obter já as 

primeiras leituras em 2014. 

Confiamos que, a par das muitas medidas adotadas, esta poderá representar o 

aprofundamento de uma leitura mais fina da atividade e da despesa municipal, permitindo um 

leque de intervenções e de respostas que, pelas suas particularidades ou pormenores, 

dificilmente identificaríamos de outra forma. 

Claro que, como em todas as operações de análise e reflexão, a avaliação dos dados 

produzidos por um sistema de contabilidade de custos não pode deixar de ser, antes pelo 

contrário, um exercício de inteligência e de crítica, onde uma mediação estratégica e política 

final impõe-se como elemento fulcral de construção de um caminho de humanismo, justiça, 

liberdade e solidariedade. 

 

Dos elementos apresentados, resulta um grau de execução do programa PAEL que, lendo-o em 

conjunto com a estratégia financeiro-patrimonial traçada em exercícios anteriores, não pode 

deixar de ter-se por satisfatório e no fundamental em linha com as previsões efetuadas e 

apresentadas em 2012. 
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Talvez mais importante, os resultados alcançados permitem-nos ler, com alguma segurança, o 

reforço das traves mestras do equilíbrio das contas municipais, mesmo num momento em que 

o quadro nacional e internacional não se mostra de molde a favorece-lo. 

Claro que nenhum deste trabalho é trabalho acabado. 

Nenhum ciclo pode, a nosso ver, dar-se por concluído. 

O trabalho de ontem deve, aqui como noutros campos, ser reforçado pelo trabalho de hoje e 

pela estratégia que se esboça para amanhã. Sempre. Sob pena de se perder. 

Pela nossa parte, tudo faremos para que os caminhos abertos não se percam e para que as 

condições em que poderemos viver amanhã sejam melhores que aquelas que hoje 

conhecemos. Que aquelas que hoje ainda nos constrangem. 

Contamos convosco.    
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Informação Escrita do Presidente da Câmara 

À Assembleia Municipal 

Junho – Agosto 2014 

 
 
Percorremos vias duras e exigentes. 

Um caminho global, estruturado, pensado, marcadamente ideológico, impõe-se ao poder 

local, querendo fazer dele o que não é. O que não pode ser. 

Os exemplos, esses, somam-se quase inesgotavelmente: a aspiração a uma tutela de 

mérito do governo sobre a administração local, tão clara no tratamento que têm merecido os 

acordos coletivos de entidade empregadora pública celebrados por centenas de autarquias, 

o incumprimento público e manifesto de sucessivas leis das finanças locais, o 

empobrecimento consciente da expressão democrática do poder local, reduzindo freguesias 

e entidades intermunicipais, reforçando a presidencialização dos executivos e 

permanentemente almejando à sua homogeneização, a recente criação do FAM, a 

aprovação da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso, das alterações ao estatuto 

do pessoal dirigente, de sucessivos orçamentos de estado que, de forma avulsa, 

introduziram e mantiveram limites à contratação de trabalhadores, do regime de contrato de 

trabalho em funções públicas ou, entre muitas outras, das transferências de competências 

sem o acompanhamento dos necessários recursos financeiros. 

 

Como qualquer outra cidade, o Barreiro possui características singulares, respirando 

diferentes graus de proximidade, de vivência, de experiencia, de fruição e entrosamento 

social e cultural. 

 

Ao longo dos últimos anos temos vindo a reconhecer e afirmar a importância da participação 

pública no planeamento da cidade. Um princípio que, de forma integrada, temos vindo a 

estender a todas as áreas.  

Continuaremos a fazê-lo! 

 

É tempo de reconhecer e assumir o trabalho desenvolvido nos últimos anos.  

É tempo, também, de dar-lhe consistência e continuidade. Lê-lo enquanto parte do hoje e 

pilar do futuro. 

 

Lançámos as bases da mobilização dos munícipes num trabalho continuado e sistemático 

de reflexão, envolvendo-os no pensamento e na definição de metas para a cidade.  
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As opções participadas, a descentralização, as visitas sistemáticas às instituições, 

empresas, escolas, unidades de saúde, coletividades, comércio… Tudo contou. Tudo conta! 

 

Esforçamo-nos para colocar lado a lado cidadãos e trabalhadores do município, num diálogo 

capaz de gerar consensos sobre o que há a fazer para melhorar os serviços da autarquia e 

a sua interação com a cidade (firmar protocolos e compromissos, envolver nos grandes 

ciclos de programação, apoiar projetos, ceder espaços, construir soluções). 

 

Assumimos o nosso papel de mediador privilegiado. Entre a cidade, as instituições, o setor 

empresarial.  

Dando a conhecer todo o potencial de cada um.  

Sabendo que em conjunto se faz melhor. 

Sabendo que nunca será suficiente. 

Procurando estar sempre presentes. 

 

No período em referência, chegaram à Câmara Municipal os relatórios finais de duas ações 

de auditoria realizadas pela Inspeção-geral de Finanças (uma delas iniciada ainda pela, 

entretanto extinta, Inspeção-geral da Administração Local). 

Entretanto distribuídos pelos eleitos da Câmara e dados a conhecer à Assembleia Municipal 

ambos os relatórios traduzem realidades conhecidas, representando, como deviam 

representar, elementos de relevo para o trabalho que queremos continuar a desenvolver.  

Defendemos a existência de modelos e mecanismos de inspeção e controlo da legalidade 

da administração – em todas as suas componentes e segmentos. 

Consideramos que o controlo da legalidade dos atos da administração pública é normal, 

necessário e desejável. 

Mais desejável ainda quando, assumindo uma natureza corretiva, construtiva e formativa, 

possa revelar-se um elemento de superação das nossas dificuldades e insuficiências, e de 

construção de uma administração pública em melhores condições para resolver os 

problemas que se lhe apresentam. 

Estamos, e estaremos sempre, disponíveis para receber e prestar todo o apoio a qualquer 

ação inspetiva, sobre qualquer área ou matéria. 

Mais importante, prezamos e valorizamos qualquer ação que nos ajude a melhorar 

procedimentos e a prestar um serviço de maior qualidade. 
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1. BARREIRO. UMA GRANDE EQUIPA. 

 

Pelo terceiro ano consecutivo, o DIA B juntou nos dias 6 e 7 de junho cerca de 5500 

pessoas em torno da ideia “ à minha escala, posso melhorar o espaço público do meu 

Concelho, ou da minha escola”. Esta ideia de construção e participação coletiva define 

aquilo que caracteriza os pilares do Concelho do Barreiro: a Participação, a Solidariedade, o 

Associativismo. Não pretendemos com o Dia B a desresponsabilização de quem é 

responsável mas sim a responsabilização de todos por aquilo que é seu. Queremos fazer 

pelos outros e por nós próprios. 

 

Continuamos a apostar fortemente no trabalho em parceria envolvendo a estrutura em 

projetos exteriores à autarquia mas que se refletem no trabalho de melhoria da qualidade de 

vida dos munícipes, nomeadamente: 

Projeto Educação para a Saúde em parceria com a Delegação de Saúde. 

Colaboração institucional através da conceção do design gráfico e do layout dos conteúdos 

da exposição dedicada ao industrial Alfredo da Silva de acordo com pedido de colaboração 

apresentado pela Baía do Tejo. 

Participação nas reuniões da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis.  

Participação nas reuniões do PES (Projeto de Educação para a Saúde) com vista à 

preparação das Jornadas Pedagógicas. 

Participação nas reuniões do Núcleo Local de Inserção.  

Participação nas reuniões da Plataforma Supra concelhia da Península de Setúbal.  

Participação na Rede de Empregabilidade Barreiro/Moita. 

Reunião com os diversos Agrupamentos de Escolas e Associações de Pais para balanço do 

ano letivo 2013/2014. 

 

Acompanhámos e participámos na organização da ação de sensibilização “Violência sobre 

Pessoas Idosas”. 

 

Estamos a preparar o III Seminário sobre Regeneração Urbana – Quinta da Mina e Cidade 

Sol – Cidade para Todos, como caso de estudo.  

Simultaneamente, e no âmbito do trabalho que vem sendo empreendido pela Universidade 

Lusíada sobre esta intervenção, acompanhámos as entrevistas realizadas pela Universidade 

a membros do Conselho Participativo. 
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A criação de um Plano de Gestão e Atividades da Reserva Natural Local do Sapal do Rio 

Coina e Mata da Machada tem crescido e vem-se desenvolvendo também fruto do trabalho 

da Comissão Diretiva e Conselho Consultivo da Reserva. 

Com o objetivo de apoiar as associações e coletividades do concelho a tornarem-se mais 

eficientes energética e ambientalmente, vimos desenvolvendo o projeto eco-desafio, em 

cujo âmbito, e no período em referência, foram realizadas visitas técnicas à AURPIL, G.D. 

Fabril e C.a.t.i.c.a., visando avaliar tecnicamente os edifícios e quais as medidas a 

implementar para que se tornem mais sustentáveis. 

O limite ribeirinho do Barreiro Velho, abrangendo a frente de rio comummente conhecida por 

Avenida da Praia e englobando a Avenida Bento Gonçalves e a Alameda Augusto Cabrita, 

foi, ao longo dos últimos anos, objeto de um extenso processo de regeneração. Com o 

objetivo de promover a plasticidade desta área e alargar a influência deste espaço, 

beneficiando da sua especial vocação nos segmentos do recreio, lazer, potencial 

económico, dinâmica social e prática desportiva, o Município, a União de Freguesias, os 

agentes económicos, os produtores culturais e as associações desportivas sedeadas na 

Avenida da Praia decidiram, em conjunto, construir e divulgar uma imagem da Avenida da 

Praia que, sob uma visão e estratégia comuns, assuma o seu enorme potencial futuro. 

“Avenida da Praia” – “Uma Avenida do tamanho de um sonho” já começou com a notória a 

adesão da população do Barreiro e arredores não só à Festa Sunset&Night mas também à 

Sardinhada, que decorreu durante as festas, ambas efetuadas ao abrigo deste protocolo 

assinado com os agentes económicos.  

O protocolo tripartido entre a CMB a Baia do Tejo e a GALP foi assinado por estas entidades 

prevendo que se inicie no curto prazo a melhoria das condições viárias da Av. das 

Nacionalizações, concretamente nas duas interceções com entradas na freguesia do 

Lavradio, através da construção de duas novas rotundas que melhorarão certamente as 

condições de segurança e fluidez viária daquela artéria da cidade.  

Após a formalização dos Acordos de Execução e dos Protocolos de Delegação de 

Competências da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia, foi promovida reunião com os 

trabalhadores descentralizados por forma a dar-lhes a conhecer o novo documento.  

Tal deve-se à questão de princípio: todos são importantes na descentralização de 

competências e a sua envolvência é essencial para que este projeto vingue.  

De entre as matérias delegadas destaca-se, na área da conservação dos edifícios 

escolares, a reunião entre a autarquia, as juntas de freguesia e a delegação de saúde. Esta 

reunião pretendeu analisar a melhor forma de implementação de algumas das medidas 
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propostas nos relatórios elaborados por aquela entidade de saúde em matérias de higiene, 

segurança e saúde dos estabelecimentos de educação.  

Foram, neste período, garantidas as ligações entre os serviços da autarquia e as juntas de 

freguesia na promoção daquele que é um elemento chave na descentralização: a 

cooperação entre as partes. Exemplo disso é o esforço que tem sido desenvolvido no auxílio 

à implementação das recomendações para os trabalhos de aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos (avaliação de local para armazenamento e ações de formação). 

 

 

 

2. BARREIRO. TRABALHAR, VIVER E USUFRUIR. 

O projeto Biodiscoveries (Life+) iniciou-se a 1 julho, dando-se início aos procedimentos de 

adjudicação de serviços, à criação do site do projeto e do trabalho preparatório de terreno 

(levantamento das áreas a intervencionar). Foram ainda desenvolvidas reuniões semanais 

com o gestor e coordenadores do projeto, com o objetivo de dar cumprimento aos objetivos 

propostos na candidatura. 

O CEA foi ainda convidado pela Agência Portuguesa de Ambiente para apresentar o projeto 

Biodiscoveries no lançamento público do novo programa de financiamento do LIFE+. 

A obra da intervenção/candidatura REPARA avançou, no período em análise, para o troço 

sul da Rua Miguel Pais, onde se iniciaram as principais obras de infraestruturas de águas, 

saneamento e viárias. No troço Norte, que inclui a Avenida Bento Gonçalves e Travessas, 

Largos N.S Rosário e Bento Jesus Caraça e Passadiços as intervenções estão, de um modo 

geral, concluídas, sendo apenas necessário proceder a algumas intervenções pontuais e de 

detalhe.  

A construção e abertura dos passadiços em Alburrica representam mais um contributo para 

a fruição e circulação pedonal e ciclável de uma parte importante do nosso território, 

constituindo um circuito privilegiado sobe toda esta zona do Barreiro. Sabemos que ainda há 

muito por fazer nesta zona, mas esperamos que a dinâmica iniciada pelos Passadiços nos 

alavanque para um maior contacto entre a população do Barreiro e as suas frentes 

ribeirinhas. 

A autarquia tem estado presente em todas as Assembleias de Proprietários de AUGI que 

têm vindo a ser efetuadas, continuando a desenvolver todos os esforços possíveis para que 

os processos de reconversão, naturalmente lentos e complexos, fluam da melhor maneira 

possível, sendo de salientar, neste período, a reunião no Bairro da Liberdade. Continuamos 

a efetuar o acompanhamento dos trabalhos da urbanização, da AUGI n.º 19.I – Rua da 
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Portagem/ Rua das Flores, a elaboração do Alvará de Loteamento de reconversão da Augi 

nº 2 – Qtªs das Gateiras, a elaboração da Declaração de Utilidade Pública para servidão 

administrativa de passagem de infraestruturas da AUGi 4 – Francisco Rodrigues 

 

Mantemos e intensificamos a nossa intervenção e articulação face às várias intenções 

manifestadas de instalação de atividade económica no Concelho, a área de atividade 

industrial/logística na freguesia de Palhais 

No Lavradio onde uma unidade comercial pretende modernizar as suas instalações e 

melhorar as condições de acessibilidade à unidade comercial,  

No Alto-do-Seixalinho a instalação de uma unidade comercial, com a libertação de área para 

equipamento e melhoria das condições de acessibilidade em todos os cruzamentos da Av. 

do Bocage, no centro da cidade continuam a manifestar-se intenções de intervenção sobre o 

antigo campo Barreirense. 

 

Continuamos o processo de execução das obras que estavam previstas no âmbito do alvará 

das Cordoarias, e no território adjacente ao espaço POLIS na Verderena.  

 

Encontramo-nos também a despoletar processos de alteração e ou revisão a vários 

Regulamentos Municipais como o regulamento de Operações Urbanísticas Particulares, o 

Regulamento Municipal de Taxas, o Regulamento Municipal de Ocupação de Via Pública, o 

Regulamento Municipal de Publicidade e o Regulamento Municipal de Horários. 

 

Continuamos a trabalhar no processo de revisão do Plano Diretor Municipal do Barreiro. De 

forma a garantir a coordenação e acompanhamento dos trabalhos em curso, realizaram-se, 

neste período, as análises e emissão de pareceres relativos aos Relatórios Setoriais, a 

análise e emissão de parecer relativo ao relatório de Zonamento Acústico e Plano Municipal 

de Redução de Ruído, assegurando-se ainda a elaboração de relatórios e documentos 

técnicos referentes á cartografia municipal de riscos, estrutura ecológica municipal, relatório 

setorial de acessibilidades, rede viária e transportes; delimitação da reserva agrícola 

nacional à escala municipal, relatório do plano, elaboração do plano de participação e 

comunicação, elaboração de informação geográfica em google earth. Estamos a elaborar as 

cartas Cultural, Desportiva e Social do Barreiro, estando em fase de revisão a Carta 

Educativa. Paralelamente, e com grande interesse para a riqueza e abrangência do trabalho 

final, tiveram lugar entrevistas individuais com membros do Concelho Estratégico e 

Executivo municipal no âmbito dos trabalhos de elaboração da “Estratégia de 

desenvolvimento territorial: Barreiro 2025”.  
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Concluímos o processo de adesão à Rede "Smart Cities Portugal" que tem como objetivo 

promover o desenvolvimento e produção de soluções urbanas inovadoras, de forma 

integrada, exigindo competências multidisciplinares e capacidade de integração de soluções 

e sistemas, nomeadamente nas áreas das redes de energia, mobilidade e Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). As cidades inteligentes são uma prioridade nas políticas 

da União Europeia e de Portugal, nomeadamente na estratégia de industrialização, na 

Agenda Digital e nas estratégias nacionais e regionais de inovação para uma especialização 

inteligente, com reflexos nos programas de financiamento do próximo período de 

programação 2014-2020. 

Continuamos a aprofundar o trabalho efetuado com a APL sobre o potencial do Barreiro 

para a localização do polo portuário e logístico. 

Relativamente à Rede de Hortas do Barreiro, o trabalho encontra-se maioritariamente 

concluído,  

Encontra-se em preparação a organização de um Fórum sobre Agricultura Urbana. 

Continuamos a desenvolver trabalho para o desenvolvimento da 2ª Fase da Estratégia 

Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, no âmbito do convite que a ANMP nos 

dirigiu para que assumíssemos o papel de seu representante neste processo. 

Continuamos a desenvolver trabalho com a AMA visando a preparação e implementação de 

procedimentos relacionados com “Licenciamento Zero” – DL 48/2011, de 01 de Abril, tento 

em vista o aligeiramento de alguns procedimentos administrativos. 

 

Procuramos, a cada momento, ir o mais longe que conseguimos, intervindo e propondo 

soluções onde e quando tal se mostre possível. Merecem também referência, neste período: 

A preparação de procedimentos, tramitação, minutas de requerimentos e ofícios para os 

novos licenciamentos da responsabilidade do Município estabelecidos pela Lei 61/2013, de 

23 de Agosto. 

 Coordenação e acompanhamento da elaboração dos trabalhos da Fase 3 do Plano de 

Mobilidade e Transportes Intermunicipal em Reuniões com equipa consultora (4 reuniões). 

A elaboração dos trabalhos da Fase IV da Rede de percursos cicláveis do Barreiro. 
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3. BARREIRO. O MAPA DE NÓS PRÓPRIOS. 

 

A programação sociocultural do Município tem forte incidência no “capital humano” da 

cidade, fruto do trabalho desenvolvido com os protocolados e parceiros na área cultural, 

desportiva e social. 

Existe uma aposta constante no envolvimento dos diferentes parceiros, quer na conceção 

de Planos de Desenvolvimento e programação sociocultural, quer na própria execução.  

A opção política tem sido, e defendemos que continue a ser, de apoio a entidades coletivas 

sem fins lucrativos, cuja preocupação seja a formação, bem como a aposta no envolvimento 

e difusão dos artistas e agentes culturais locais.  

 

Este trimestre marcou várias datas comemorativas, sendo uma das mais relevantes as 

comemorações dos 30 anos da elevação do Barreiro a Cidade. 

No dia 28 de junho, a Câmara Municipal do Barreiro homenageou entidades e 

individualidades que, através da sua atividade, prestaram relevantes serviços à 

comunidade, afirmando-se como exemplo, numa área específica. 

A HEY, PACHUCO! – Associação Cultural e a OUT.RA – Associação Cultural, na Cultura, 

Artes e Letras.  

A NÓS – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente, na Ação Social, 

Solidariedade e Multiculturalidade. 

O Fernando Chalana, no Desporto.  

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste, a Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários – Corpo de Salvação Pública, o Eduardo Correia 

(Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste) e o 

Oliveira Soares (Presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários – Corpo 

de Salvação Pública), no Associativismo.  

A Comissão Democrática Administrativa da Câmara Municipal do Barreiro, na Resistência 

Antifascista, Democracia, Cidadania e Luta pela Liberdade.  

Os Trabalhadores da Autarquia, no Trabalho.  

A Maria Manuela Espadinha, na Educação.  

A Equipa Multidisciplinar de Oncologia do Centro Hospitalar Barreiro e Montijo, na Ciência, 

Investigação e Conhecimento.  

Os Comerciantes do Concelho do Barreiro, no Desenvolvimento Económico. 

A todos eles, uma vez mais, o nosso muito obrigado e os nossos parabéns.   
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Ainda no dia 28 de junho realizou-se, no Largo do Mercado Municipal 1º de Maio, um 

concerto da Big Band da Escola de jazz do Barreiro e durante o hastear da bandeira os 

alunos Escola Profissional Bento de Jesus Caraça encenaram e apresentaram ao público o 

poema As Portas que Abril Abriu. 

 

Tal como em anos anteriores, comemorámos em conjunto com os trabalhadores das 

autarquias o Dia da Cidade. 

De entre outras iniciativas, realizou-se mais uma edição do Torneio de Futebol “Pela Água”, 

com a participação de várias equipas de entre os diversos serviços camarários. 

Realizou-se também a cerimónia de entrega das medalhas de mérito aos trabalhadores com 

15, 25 e 30 anos ao serviço das autarquias, seguida de um lanche convívio, nas instalações 

do Instituto Politécnico. 

 

O Espaço Memória abriu portas a 29 de Junho, no âmbito das comemorações do Dia da 

Cidade com a exposição permanente Percurso de uma Identidade, e a temporária 30 Anos 

de Cidade. A mostra visa recordar, através de imagens, objetos e sons os últimos 30 anos 

da Cidade do Barreiro. Os conteúdos desta exposição vão sendo alargados e alterados ao 

longo de 2014, sendo os munícipes convidados a contribuir, no local, para a construção da 

memória da cidade com fotos ou objetos. 

 

Ainda integrado no programa das comemorações decorreu o Encontro de Talentos Criativos 

(ETC) no dia 21 de junho, que contou com a participação e presença de vários artistas e 

associações locais que deram a conhecer o seu trabalho. O desporto, o teatro, as feiras 

temáticas e outras ações socioculturais também fizeram parte destas comemorações. 

 

No âmbito das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, no dia 10 de junho foi realizado, 

junto à Piscina Municipal do Barreiro, a “Festa das Comunidades Livres”, organizada pela 

Hey, Pachuco! - Associação Cultural com o apoio da autarquia. 

 

No âmbito das comemorações dos 500 anos do Foral de Alhos Vedros foi organizado em 

parceria pelos municípios da Moita e Barreiro um calendário de visitas ao património 

manuelino dos dois concelhos.  

 

As Festas do Barreiro estão cada vez mais próximas da população e das diversas entidades 

que têm participado ativamente na sua construção e realização. Atualmente, as festas são 

promovidas por uma Comissão que envolve 14 entidades que se têm revelado como uma 

mais-valia na dinamização deste certame. 
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Os apoios das empresas foram outra grande mais-valia que permitiram trazer ao Barreiro 

nomes sonantes da música nacional, como The Gift, Quim Barreiros, Cais Sodré Funk 

Connection e D.A.M.A.  

O novo desenho das festas e dignificação da entrada das festas foi um dos pontos fortes 

deste ano. A MEI, localizada no Largo em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário com um 

espaço aberto e convidativo onde a animação também esteve presente.  

Também o Palco das Marés teve nova localização (junto à caldeira). Este desenho veio 

permitir espaços muito mais amplos, que proporcionaram melhores acessibilidades e que 

deram a conhecer as obras efetuadas no âmbito do REPARA, aproximando as festas ao Rio 

e ‘abrindo’ espaço à circulação pedonal, criando também melhores condições aos 

expositores e feirantes. 

 

No espaço da Mostra Empresarial e Institucional, realizaram-se vários núcleos de exposição 

sobre os temas: 30 anos de elevação do Barreiro, 40 anos de Abril e 50 anos dos Jogos 

Juvenis do Barreiro.  

No que respeita às comemorações dos 30 anos de elevação do Barreiro a Cidade, 

recordámos a evolução da cidade nos aspetos urbanísticos, culturais e desportivos. 

Relativamente aos 40 anos de Abril, relembrámos os primeiros dias de liberdade, as 

conquistas e as manifestações de democracia e damos a conhecer varias personalidades 

barreirenses que lutaram contra a ditadura. Por último, os ‘rostos’ dos 50 anos dos Jogos 

Juvenis do Barreiro marcaram presença na exposição institucional. Esta mostra levou-nos 

ao passado, mas também é uma afirmação do presente e de construção do futuro.  

O Palco das Marés foi pensado para todo o tipo de públicos. Para além dos “cabeças de 

cartaz”, houve uma forte aposta na divulgação dos artistas locais. Os concertos com Maria 

Café e Cruzados, Caelum's Edge, Bon Sauvage, Banda Municipal do Barreiro e José 

Guerreiro foram exemplo da forte componente musical que tão bem caracteriza o concelho. 

O espetáculo Roda Mágica, apresentado igualmente por barreirenses, introduziu, este ano, 

no Palco das Marés, animação para o público infantil. 

Constatou-se um maior envolvimento das entidades culturais e desportivas (13 entidades) 

na programação da área da juventude e desporto, com torneios de futebol, futsal e 

basquete, batismo de vela, escalada, passeio de LARC, concertos, dj´s, arraial da 

juventude, passeio de cicloturismo, aulas de zumba e muitas outras atividades. 

Além da forte componente cultural, as Festas do Barreiro incluíram na sua programação 

várias atividades desportivas e lúdicas, além dos inúmeros divertimentos. 
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Para além dos grandes ciclos de programação explanados, defendemos uma programação 

regular que abranja não só os equipamentos municipais, como as infraestruturas do 

movimento associativo e o próprio espaço público.  

 

O programa dos Espaços Vivos decorre entre os meses de junho a setembro, promovido em 

parceria com as Uniões de Freguesia, Junta de Freguesia e movimento associativo, tem 

passado por vários equipamentos e espaços exteriores que se têm tornado palco 

representativo das diferentes artes cénicas e performativas.  

 

Em Junho ciclo de cinema CRESCER – A responsabilidade da família e da sociedade no 

crescimento e formação da criança, exibiu-se o filme “O rapaz da bicicleta”, em parceria com 

o Cineclube do Barreiro, o Tribunal de Família e Menores do Barreiro e a Ordem dos 

Advogados.  

 

No Auditório Municipal Augusto Cabrita, inaugurou-se as exposições: “Entre o 8 e o 6A”, 

exposição de artes plásticas dos artistas barreirenses Ricardo Guerreiro e Miguel Amaral, 

vencedores da primeira edição do concurso de atribuição do Ateliê Municipal, onde 

residiram artisticamente durante um ano.  

Realizou-se também a exposição de ilustração do João Raz.  

A 6 de Junho, na galeria amarela, realizou-se a 5ª coletiva de artes visuais da Escola 

Secundária de Casquilhos.  

Ainda durante o mês de Junho (a 21 de Junho), inaugurou-se a exposição “Cozinha do Rio”.  

 

Ainda no que diz respeito a exposições realizou-se, no espaço interior do Mercado 1º de 

Maio, a Exposição Coletiva de Fotografia “Visões sobre o Serviço Público”. 

 Esta exposição, promovida pelo serviço de Higiene Urbana, contou com a participação do 

Clube de Fotógrafos do Barreiro. 

Esta iniciativa teve como objetivo principal mostrar à população a importância do serviço 

público na vertente da Recolha e Limpeza dos espaços públicos.  

Pretende-se dar continuidade a esta iniciativa noutros espaços do Município, bem como 

noutros locais de interesse relevante. 

 

Desenvolvemos a 2ª edição da atribuição do espaço do ateliê municipal. Obtivemos duas 

candidaturas, uma na área das artes plásticas e da fotografia (Teodorico Teixeira e Cláudia 

Ferreira) e outra na área da cerâmica (Filipa José). 
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O júri é composto por Luís Braga (em representação da Artesfera) e Rui Madeira (diretor da 

escola de artes António Arroio). Os vencedores foram os artistas Teodorico Teixeira e 

Cláudia Ferreira. 

 

No dia 30 de agosto o CLDS + realizou o Arraial da Escola, nas instalações da Escola 

Conde de Ferreira. Com o apoio da autarquia e a parceria de varias associações e artistas 

da cidade, com uma oferta bastante diversificada como a música, o cinema, o teatro, o 

artesanato, a gastronomia e as artes plásticas, este evento permitiu envolver a comunidade 

do Barreiro antigo bem como um crescente numero de jovens que ali atuaram e participaram 

ativamente. 

No que respeita à área da educação a autarquia assume e afirma-se com um papel de 

proximidade e apoio para que os alunos disfrutem de um ensino de qualidade e equidade de 

oportunidades crescente.  

Para além da gestão do equipamento e apetrechamento no ensino pré-escolar e 1º ciclo, 

preocupamo-nos em programar várias ações que integram o dossier do SEM – Serviço 

Educativo Municipal e que se realizam nas escolas durante o ano letivo. No mês de junho as 

ações culminaram com visitas ao Barreiro Antigo, Dança criativa e Sensibilização 

Rodoviária. 

 

No ano letivo que se aproxima o tema para as escolas desenvolverem os seus projetos e 

connosco partilharem ideias e iniciativas é a “Multiculturalidade” existindo já uma oferta 

significativa de ações que implementarão no seu plano curricular. 

 

Um dos grandes eventos que convidam toda a comunidade escolar a sair para “fora de 

portas” e a dar a conhecer o trabalho que desenvolve com os milhares de alunos durante 

todo o ano letivo é a Feira Pedagógica que este ano se realizou entre 28 de maio e 1 de 

junho e comemorou a sua 13ª edição. 

Este amplo espaço de interação e partilha que é a Feira Pedagógica visa, no fundamental, a 

divulgação da diversidade da oferta, âmbito de intervenção e projetos desenvolvidos pela 

comunidade educativa do concelho.  

É, igualmente, um momento privilegiado para promover e divulgar a cooperação e parcerias 

existentes entre câmara municipal, juntas de freguesia e a comunidade educativa, com o 

objetivo essencial de criar as condições para, em conjunto, fomentar o desenvolvimento 

integrado e sustentado do nosso concelho. 
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A UTIB também marcou o encerramento do ano letivo com a exposição bibliográfica 

intitulada “A Escrita nos Tempos dos nossos Avós e dos nossos Pais”, patente na biblioteca 

José Esteves até ao final do mês de Junho de 2014, e uma grande exposição, na Galeria 

Municipal, com os trabalhos feitos ao longo do ano. 

Neste mês também terminou o Programa de Ginástica Sénior com a realização do 

“FestiMexe” onde participaram cerca de 800 seniores.  

 

A Biblioteca Municipal do Barreiro recebeu, no último trimestre, 6284 visitantes com uma 

oferta de atividades que passaram por exposições, ateliês, apresentação e lançamentos de 

livros e revistas.  

Desenvolveu também projetos de Verão como Vá de férias …leia mais, com mais de 500 

livros emprestados e recebeu cerca de 2500 utilizadores na biblioteca no Parque Catarina 

Eufémia.  

No âmbito do projeto Dar de Volta, recebemos cerca de 20 000 livros, os quais serão 

entregues a mais de 500 estudantes. 

 

No âmbito das Comemorações dos 50 Anos dos Jogos Juvenis do Barreiro realizou-se na 

Biblioteca Municipal, mais uma conferência com o título: “A Importância do Jogo no 

Desenvolvimento da Criança e do Jovem” sendo conferencistas o professor Romão Antunes 

(APEF-Foztejo) e o Professor Doutor Ramos Leitão (Universidade Lusófona).  

Ainda no âmbito dos Jogos Juvenis do Barreiro, ocorreu no dia 15 de Junho o 2º PIB em 

BTT, com o apoio da Associação de Cicloturismo Fidalbyke, e no dia 22 de junho o Meeting 

Natação, correspondente à 4ª Jornada do Circuito de Natação do Barreiro. 

 

A iniciativa Crianças com pedal decorreu no dia 14 de Junho, no Parque da Cidade, com 

mais de 60 participantes. 

 

Decorreu entre 27 e 29 de Junho de 2014, no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola 

Secundária de Santo António da Charneca, o “56º Estágio Técnico Distrital/7º Estágio 

Internacional de Karaté Shotokan” organizado pela Associação de Karaté do Distrito de 

Setúbal, o qual contou com a presença de três centenas de atletas. 

 

No dia 29 de Junho de 2014, ocorreu no Pavilhão Municipal Luis de Carvalho mais um 

Estágio Nacional de Verão organizado pela Liga Nacional de Karaté Portugal. Este evento 

contou com a participação de mais de cinco centenas de atletas. 
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Entre os dias 27 e 29 de Junho de 2014, decorreu no Pavilhão do Grupo Desportivo Fabril 

do Barreiro o “V Torneio Cidade do Barreiro” em Hóquei em Patins, o qual contou com a 

presença de mais de uma dezena de equipas nos vários escalões da modalidade, 

contabilizando no total cerca de 260 atletas.  

 

O Circuito de Xadrez do Barreiro teve provas a 8 de Junho no parque Catarina Eufémia e a 

22 de Junho na Academia de Xadrez do Barreiro. 

 

Teve lugar, na sede do FC Barreirense, nos dias 14 e 15 de Junho a primeira edição das 

24h de Basquetebol, contando com cerca de 300 atletas divididos por mais de uma dezena 

de equipas.  

 

No dia 10 de Junho realizou-se a prova de atletismo, organizada pelo Grupo Desportivo e 

Cultural Estrela Negral, que contou com a presença de 183 atletas desde o escalão de 

bebés até aos Veteranos VII.  

Teve lugar no dia 22 de Junho, a Milha de Atletismo, integrada nas comemorações do 50º 

Aniversário dos Jogos Juvenis do Barreiro.  

 

Estamos a trabalhar no processo de revisão do Regulamento Municipal de Habitação Social, 

enquanto realizamos visitas técnicas com vista à avaliação do estado das habitações do 

Bairro Alves Redol e Quinta da Mina, e programamos as obras de manutenção a realizar.   

No dia 20 de Junho realizamos o Arraial Popular no Bairro Alves Redol com o envolvimento 

dos moradores. 

 

No âmbito do Projeto “A Minha Casa é Uma Grande Rua” realizaram-se recolhas de bens 

alimentares e material para o acampamento que teve lugar de 25 a 29 de Agosto. 

 

 

4. BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS.  

 

As cidades têm, enquanto espaço comum vocacionado para trabalhar e viver, dinâmicas 

muito próprias.  

Quase 80 mil pessoas vivendo em conjunto levam-nos a procurar construir um espaço 

público de crescente qualidade. Para isso mesmo trabalham diariamente centenas de 

homens e mulheres estreitamente vinculados às bases daquilo que é a prestação do serviço 

público. 
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Tal verifica-se nas várias operações que têm decorrido de manutenção dos espaços 

públicos nas várias vertentes (passeios, dissuasores de estacionamento, reforço de guardas 

de segurança e parques infantis).  

Esse mesmo espaço público foi alvo, em junho, de mais uma enorme campanha de 

mobilização da cidadania participativa. Foram milhares de barreirenses que, conjuntamente 

com a organização do Dia B, trabalharam no sentido de requalificar vários pontos do 

concelho.  

A estes equipamentos acrescem ainda os edifícios que, pela natureza do serviço que 

prestam, são também eles públicos: piscinas municipais, com reparações de modo a 

colmatar algumas falhas e assim promover um melhor usufruto para os seus utentes; 

mercados municipais, com destaque para o Mercado de Levante que foi alvo de uma 

intervenção ao nível das instalações sanitárias; e escolas primárias, que neste período 

intensificam-se as ações de manutenção e requalificação. No caso dos edifícios municipais 

destinados aos serviços camarários é de salientar as alterações que se têm verificado nas 

instalações do Nicola, com profundas requalificações de alguns espaços que proporcionarão 

uma melhor estadia e conforto para os serviços e para os trabalhadores. 

 

Esforçamo-nos que a rede viária se encontre em condições que permitam a sua utilização e 

proporcionem eficazes deslocações entre os vários pontos da cidade.  

Para tal têm sido praticados os trabalhos de manutenção da rede viária e do sistema 

semafórico que, conjuntamente com os trabalhos de marcação rodoviária e 

reposicionamento de alguma sinalética, contribuirão para melhores condições de circulação 

e segurança. 

É neste sentido que a autarquia tem procurado trabalhar, tomando como objetivo a 

continuidade do Plano de Pavimentações que, na sua próxima fase, abrangerá algumas das 

artérias que estão em pior estado (prevê-se nesta fase a pavimentação de oito ruas).  

 

Terminaram no passado dia 17 de julho duas importantes obras: a requalificação e arranjos 

exteriores da Praça Bento de Jesus Caraça e Largo Nossa Senhora do Rosário, cuja 

coordenação e fiscalização gozou da responsabilidade dos serviços da Câmara Municipal. 

Foi, contemporaneamente a estas, iniciada a 2ª fase de reperfilamento da Rua Miguel Pais 

(sul) que se prevê concluída no início do último trimestre deste ano e que aperfeiçoará 

aquele espaço e garantirá melhores condições de funcionamento às infraestruturas do 

subsolo (com intervenção ao nível das redes de abastecimento e drenagem de águas).  
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A requalificação urbana da zona da Cidade Sol e da Quinta da Mina, inseridas na 

candidatura Cidade para todos, teve a sua execução física e financeira terminada em 

agosto, tendo ocorrido em 28 de agosto a vistoria provisória da empreitada.  

Foram, também neste período, concluídos os procedimentos para a intervenção no Parque 

Infantil do Bairro das Palmeiras e sua adequação às exigências para que o CAIC passe a 

designar-se Jardim de Infância. Esta obra, com início em setembro, prevê a relocalização de 

alguns equipamentos infantis e recolocação de guardas de segurança. 

 

Mantiveram-se os contactos com o Município da Moita com vista à construção do novo Canil 

Intermunicipal (CIRAE), dotando-o de renovadas condições para a recolha, abrigo e 

tratamento de animais errantes.  

 

Encontra-se em fase de elaboração um Estudo sobre a renovação da frota municipal 

(viaturas ligeiras e pesadas), elaborado conjuntamente com firma exterior. Este estudo 

pretende analisar as necessidades de renovação da frota, encontrando-se neste momento 

em fase de auscultação aos serviços operacionais para aferir quais as necessidades de 

mobilidade dos seus funcionários e quais os meios mecânicos de que carecem.  

 

Procuramos, permanentemente, posicionar-nos na primeira linha da defesa da água 

enquanto bem público, mantendo na esfera pública os serviços de abastecimento e 

drenagem de águas. Ação tão mais importante quando paira sobre as populações a 

ameaçada da fusão das várias empresas de tratamento de águas residuais (que na zona de 

Lisboa e Vale do Tejo abrangerá mais de 90 municípios), rasgando caminho para a 

privatização do setor.  

Tomando aquele que é o seu papel ativo nesta questão – a promoção de políticas que vão 

ao encontro da prestação de um serviço público de excelência – o Município investe 

esforços nesta área, dos quais é exemplo a recente publicação da Portaria n.º 154/2014, 

que aprova a delimitação das captações de água subterrânea no concelho do Barreiro (o 

primeiro no distrito). 

Ainda do ponto de vista regional, o Município marcou presença na primeira reunião do 

GTCOOPÁGUA – Grupo Trabalho Intermunicipal para Cooperação no âmbito dos processos 

de abastecimento de água, iniciativa que é levada a cabo pela AIA – Associação 

Intermunicipal de Água da Região de Setúbal. 

 

A acrescentar aos variados trabalhos de manutenção da rede de abastecimento de água e 

de drenagem, está a empreitada de melhoramento de vários elementos da rede de 

abastecimento de água.  
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Evidenciam-se, neste enquadramento, as intervenções nas Estações Sobrepressoras da 

Penalva, Lavradio e Barreiro.  

De registar, também, a conclusão dos trabalhos de desobstrução do coletor existente na 

Avenida Bento Gonçalves que, aliado às demais intervenções a este nível, é fator 

fundamental para uma eficaz drenagem.  

Conta ainda neste âmbito a preparação de vários estudos e obras, designadamente: 

Instalação de equipamentos na Estação Elevatória (EE) da Cidade Sol, desenvolvimento do 

projeto de execução da EE de Santo António Poente e do Bairro da Liberdade e, ainda com 

especial atenção, ao início do estudo de remodelação da rede de drenagem doméstica e 

pluvial da Quinta da Lomba, intervenção prevista no Plano Geral de Águas e Saneamento 

para 2015. 

No plano do controlo da qualidade da água, registam-se apenas dois incumprimentos nas 

699 análises efetuadas à água no período a que respeita a presente informação.  

 

No âmbito do Plano de Controlo de Perdas de Água deve salientar-se a participação da 

autarquia no IPerdas, projeto que deverá permitir, através do controlo e da diminuição das 

perdas de água, caminhar no sentido da diminuição dos custos de operação e manutenção 

das redes.  

Neste sentido, temos procedido a múltiplas comparações e análises aos dados relativos à 

telegestão e consumo (incluindo a análise sobre os consumos próprios). 

 

Vinculado à necessidade de redução de custos, sejam eles energéticos ou devido à entrada 

de águas residuais na ETAR, o Plano de Controlo de Afluências Indevidas pretende 

aprofundar esta matéria. Inserido nesse campo de ação está a conclusão do Relatório de 

Afluências Potenciais de Caudais Pluviais em Rede Doméstica e Unitária, referente aos 

dados de 2013. 

 

Continua a aposta na utilização de ferramentas SIG e numa gestão integrada das 

infraestruturas, procedendo neste período ao início do trabalho de valorização patrimonial 

das infraestruturas, com o fito de corresponder à atualização do cadastro municipal. Neste 

âmbito os serviços da autarquia participaram em julho na sessão de apresentação do 

projeto iGPI – Projeto Nacional para a Gestão Patrimonial de Infraestruturas, por parte do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

 

No âmbito da intervenção da saúde pública, deu-se continuidade no mês de Junho à 

Campanha de Vacinação antirrábica e de controlo de outras zoonoses, bem como a 

realização da identificação eletrónica de cães. 



Informação Escrita do Presidente da Câmara Municipal/Jun.- Agost. 2014 Pág. 18 

Esta campanha decorre em todas as Uniões e Freguesia do Concelho, entre os meses de 

Maio e Junho, tendo sido levada a efeito pelo Médico Veterinário Municipal. 

Neste mês de Junho foram aplicadas 418 vacinas Antirrábicas e 10 chips eletrónicos. 

 

A área dos resíduos assume uma enorme importância.  

A par das regulares operações de limpeza e desmatação (reduzindo o risco de incêndio 

neste período), regista-se – a título de exemplo – a limpeza e lavagem de contentores 

(jornada de dois meses que teve início em 29 julho) e a limpeza de praias, exponenciando 

desta forma a qualidade da ligação da população aos rios. 

 

A devolução dos rios à cidade e o estreitamento dos laços com a população é também 

conseguida quando é possível usufruir dos espaços verdes que os envolvem: o Parque 

Recreativo Polis e o Jardim da Avenida Bento Gonçalves, por exemplo.  

Enquadra-se neste trabalho o tratamento à processionária, que contou, neste período, com 

mais de 270 exemplares tratados (em locais públicos e escolas). Também nas escolas, mas 

inserido em ações ligadas ao Dia B, os serviços prestaram apoio à plantação de várias 

espécies. 

 

A necessária aproximação da população ao comércio tradicional serviu de base à promoção 

de várias iniciativas nos diversos mercados municipais.  

A realização de workshops de cozinha saudável, a promoção da fruta do mês, a realização 

da noite dos Santos Populares, esta última com a abertura do mercado 1º de Maio ao 

público no período noturno, com desfile de marchas populares, atuação de alunos de Dança 

da UTIB e ainda pinturas em papel cenário para os mais novos. 

 

Celebraram-se, no período em referência, catorze contratos escritos relativos a 

fornecimentos e prestações de serviços no valor global de € 512.025,08, assim como dois 

contratos de empreitadas no valor global de € 164.412,47.  

Da mesma forma, concluiu-se o processo para aquisição, reparação e manutenção dos 

aparelhos de ar condicionado.  

Celebraram-se também dois contratos de concessão de direito de ocupação de mesas e 

lojas em mercados e quiosques. 

Já relativamente à gestão da carteira de seguros, foram abertos dezanove novos processos 

dos quais, incluindo doze de responsabilidade civil, dois de multirriscos, quatro de acidentes 

pessoais e um de automóvel. 

Paralelamente, encerraram-se vinte e oito processos, dos quais vinte e cinco de 

responsabilidade civil, dois de multirriscos e um do ramo automóvel. 
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Concluímos no mesmo período a negociação do contrato de telecomunicações, no 

seguimento do qual serão implementadas novas funcionalidades de modo a melhorar os 

serviços. A preparação do novo contrato implicou uma auditoria a toda a rede. ~ 

Estão em fase de estudo soluções de reforço e mudança do data center, com 

implementações e soluções tecnologicamente mais evoluídas que permitam redução de 

custos e melhoria de serviço.  

Abriram-se, no período em referência, duzentos e sessenta e oito processos de execução 

fiscal, titulando uma quantia exequenda global de €5.094,30.  

Simultaneamente, concluíram-se noventa e quatro processos, os quais permitiram a 

recuperação coerciva de €412.477,77 de créditos do Município.  

 

A aposta na formação dos trabalhadores pretende promover, de forma contínua, a aquisição 

dos conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de comportamento exigidos para o 

exercício das funções próprias, valorizando-os e capacitando-os para uma melhor prestação 

daquilo que defendemos, que é o serviço público. 

Do universo de trabalhadores, nestes três meses facultámos formação a cerca de 122 

trabalhadores, capacitando-os de ferramentas formativas para o desenvolvimento das suas 

tarefas. 

O mês de agosto ficou também marcado, particularmente na história dos Transportes 

Coletivos do Barreiro, pela atribuição, após décadas de reivindicações, da Compensação 

Financeira por Obrigação de Serviço Público referente aos títulos intermodais. O valor em 

causa é de 535 mil euros referente ao exercício de 2012 e 2013. 

Ainda nos Serviços Municipalizados e no período em análise, foi aberto o procedimento 

concursal para admissão de pessoal na função de fiscalização uma vez que os anteriores 

titulares assumiram funções de controlo de gestão de tráfego e liderança das respetivas 

equipas no âmbito da nova estrutura orgânica dos TCB. Foi ainda consagrada a abertura do 

procedimento concursal dos dirigentes intermédios de 2º e 3º grau das novas unidades 

orgânicas dos TCB. 
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5. SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

Iniciando a nossa análise pelas componentes de receita, detetamos que as mesmas, 

globalmente, conheceram uma redução de 28,68 % em relação a igual período de 2013, 

circunstancia que, no essencial, se explica pela entrada integral, no mesmo período do ano 

transato, das verbas PAEL. 

Assim, globalmente, entraram nos cofres da autarquia até agosto passado, € 27.138.404, 

equivalentes a 59,65 % da receita orçamentada. 

 

 

 

Gráfico n.º 1 – Execução receita global 
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Estrutura das Receitas Agosto de 2014 
 

 
 

Gráfico 2 – Evolução da receita 

 
 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 10.164.000 7.070.307 27,27% 25,06% 69,56%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.365.175 1.090.399 4,21% 3,87% 79,87%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1.775.500 2.129.237 8,21% 7,55% 119,92%
DERRAMA 345.000 362.582 1,40% 1,29% 105,10%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.ABOLIDOS-SISA 1.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.INDIRECTOS 4.221.093 999.740 3,86% 3,54% 23,68%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4.773.595 3.035.840 11,71% 10,76% 63,60%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 66.455 47.588 0,18% 0,17% 71,61%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 8.648.876 5.762.456 22,22% 20,43% 66,63%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.031.960 436.290 1,68% 1,55% 42,28%
VENDA DE BENS 4.078.270 2.504.006 9,66% 8,88% 61,40%
VENDA SERVICOS + RENDAS 5.294.580 2.483.068 9,58% 8,80% 46,90%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.000 9.224 0,04% 0,03% 43,92%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 41.791.504 25.930.738 100,00% 91,93% 62,05%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR

SUB-TOTAL CORRENTES 41.791.504 25.930.738 100,00% 91,93% 62,05%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 2.000 3.000 0,13% 0,01% 150,00%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 517.795 345.192 15,16% 1,22% 66,67%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 2.674.655 676.027 29,68% 2,40% 25,28%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 165.730 163.732 7,19% 0,58% 98,79%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 340.000 11.610 0,51% 0,04% 3,41%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2.500 8.106 0,36% 0,03% 324,24%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 3.703.680 1.207.666 53,02% 4,28% 32,61%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 1.069.916 1.069.916 46,98% 3,79% 100,00%

SUB-TOTAL CAPITAL 4.773.596 2.277.582 100,00% 8,07% 47,71%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 45.495.184 27.138.404 96,21% 59,65%

TOTAL DAS RECEITAS 46.565.100 28.208.320 100,00% 60,58%

(Valores em Euros)
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Focando-nos particularmente nas receitas correntes, podemos fixar uma execução de 62,05 

%, equivalente a € 2.057.918, o que representa um aumento, no segmento, de 8,62%, face 

a igual período de 2013. 

 

Gráfico n.º 3 – Execução das receitas correntes 

 
 
 

Só os impostos diretos, representando 39,25% do orçamento de receita, apresentam uma 

execução de 78 % e um total de € 10.652.526, configurando um aumento de € 2.129.544 

face ao período homólogo de 2013, traduzível num crescimento de 24,99%. 

 
 
O Imposto Municipal sobre Imóveis cresceu €1.358.972, o Imposto Municipal sobre 

Transações €626.085 e a Derrama €184.015.  

O Imposto Unitário de Circulação conheceu uma redução de €38.639. 
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Estrutura dos Impostos Diretos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico n.º 4 – Execução dos impostos diretos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Grau de 

Concretização

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 10.164.000 7.070.307 69,56%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.365.175 1.090.399 79,87%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1.775.500 2.129.237 119,92%

DERRAMA 345.000 362.582 105,10%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5.000 0 0,00%

IMP.ABOLIDOS-SISA 1.000 0 0,00%

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 13.655.675 10.652.526 78,01%

(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 5 – Evolução dos impostos diretos 

 

 
 
 
Os impostos Indiretos, por sua vez, registaram uma execução de €999.740, equivalente a 

23,68% do orçamentado, apresentando um aumento de 17,70 % face ao registado em igual 

período do ano anterior. 

As taxas, multas e outras penalidades, com uma execução de 63,60% e uma receita total 

arrecadada de €3.035.840 decresceram 0,08% face ao final de agosto do ano transato. 

As transferências correntes provenientes do Orçamento de Estado cresceram €229.351, 

tendo decrescido as restantes em € 229.978. 

Tanto a venda de bens (€2.504.006, 61,40% do orçamentado) como a prestação de serviços 

e rendas (€2.483.068, 46,90% do orçamentado) conheceram decréscimos. De 2,08%, no 

primeiro caso, e de 6,45%, no segundo. 

 
Já as receitas de capital, registando uma execução de 32,61% e representando uma 

entrada global de receitas de €1.207.666, decresceram em €12.969.839 face ao recebido 

em Agosto de 2013, o que, como de início se referiu, colhe explicação nas divergências 

produzidas pela entrada, em 2013, das verbas PAEL, reforçadas pelas alterações nas 

transferências das verbas provenientes do Orçamento de Estado. 
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Gráfico n.º 6 – Execução da receita de capital 

 

 
 
 
 

 
 

Gráfico n.º 7 – Execução das componentes da receita de capital 
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Dediquemos agora alguma atenção aos elementos de despesa. 

Como primeira reflexão, verificamos que os valores cabimentados para o ano apresentam 

uma redução de 13,65% em relação a igual período de 2013, sendo que eventuais 

divergências detetadas na análise global dos cabimentos recolhem justificação na 

cabimentação integral dos valores previstos a pagar durante o ano de 2014 de acordo com a 

previsão ínsita em orçamento. 

 

Evolução dos Cabimentos 

 
 
 

Gráfico n.º 8 – Evolução dos cabimentos 
 
 

 
 
 
 
Acompanhando, em boa medida, as divergências detetadas mercê da receção das verbas 

PAEL em 2013, também os cabimentos conheceram uma redução de 26,10 % face a igual 

período do ano anterior, fixando-se, ainda assim, em €37.094.727. 

 

 

Ano
Encargos 

Transitados
Total Ano

Encargos 
Transitados

Total Ano
Encargos 

Transitados
Total

Correntes 23.951.794 9.232.497 33.184.290 23.980.139 2.711.542 26.691.680 28.345 -6.520.955 -6.492.610

Capital 11.195.846 6.211.455 17.407.301 6.371.563 4.031.483 10.403.046 -4.824.283 -2.179.972 -7.004.255

Total 35.147.640 15.443.952 50.591.592 30.351.702 6.743.025 37.094.727 -4.795.938 -8.700.927 -13.496.865

(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 9 – Evolução da despesa global 
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Estrutura das Despesas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14.623.630 10.007.513 47,83% 38,09% 68,43%

AQUISIÇÃO DE BENS 1.510.301 655.060 3,13% 2,49% 43,37%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 13.460.948 6.974.154 33,33% 26,54% 51,81%

ENCARGOS FINANCEIROS 636.145 353.320 1,69% 1,34% 55,54%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.421.965 2.314.961 11,06% 8,81% 67,65%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 673.250 617.296 2,95% 2,35% 91,69%

SUB-TOTAL CORRENTES 34.326.239 20.922.304 100,00% 79,63% 60,95%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 81.855 10.648 0,20% 0,04% 13,01%

INVESTIMENTO OBRAS 7.048.551 2.455.011 45,88% 9,34% 34,83%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 331.025 155.046 2,90% 0,59% 46,84%

OUTROS INVESTIMENTOS 654.325 131.396 2,46% 0,50% 20,08%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 194.130 129.632 2,42% 0,49% 66,78%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 706.970 400.723 7,49% 1,53% 56,68%

AMORTIZAÇÕES 3.222.005 2.068.808 38,66% 7,87% 64,21%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!

SUB-TOTAL CAPITAL 12.238.861 5.351.264 100,00% 20,37% 43,72%

      TOTAL 46.565.100 26.273.568 100,00% 56,42%

DESIGNAÇÃO

2014
(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 10 – Execução da despesa 
 
 

 
 
 
Detendo-nos sobre novos segmentos, constatamos que as despesas correntes encerraram 

o período com uma execução de 56,42 % e um valor absoluto de €26.273.568. 

 
Gráfico n.º 11 – Execução das despesas correntes 

 

 
 

Já as despesas de capital obtiveram uma execução de 23,64 % e um valor absoluto de 

€5.351.264. 
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Gráfico n.º 12 – Execução das despesas de capital 
 
 

 
 
 
A dívida a fornecedores no final de agosto de 2014 cifrava-se em €1.895.661,74. 

As dívidas de médio e longo prazo registavam uma redução de €3.075.884,55 (12,19%) face 

ao final de 2013. 
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Empréstimos de Médio e Longo Prazo 22.416.425,14 20.511.349,77 -1.905.075,37 -9,29%

De Contratos de Locação Financeira 833.754,43 752.716,23 -81.038,20 -10,77%

Fornecedores c/c médio e longo prazo 4.522.435,25 3.589.072,84 -933.362,41 -26,01%

Fornecedores imobilizado médio e longo 
prazo

535.154,36 378.745,79 -156.408,57 -41,30%

Total 28.307.769,18 25.231.884,63 -3.075.884,55 -12,19%
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Gráfico n.º 13 – Evolução da dívida de médio e longo prazo 
 
 

 
 
 
 
Constata-se, dos dados disponíveis, que a redução sólida, permanente e sucessiva dos 

pagamentos em atraso (conceito LCPA, i.e, dívidas vencidas com mais de 90 dias) a que se 

vem procedendo, conduziu, como esperávamos, a que, logo em junho, o Município do 

Barreiro tenha eliminado quaisquer dívidas a fornecedores superiores a 90 dias após a data 

de vencimento da fatura.  

 

Valerá a pena, previamente às considerações finais, debruçarmo-nos, ainda que 

brevemente, sobre alguns dados que, de forma simples, nos permitem acompanhar como os 

esforços empreendidos e as medidas adotadas vão encaixando nas previsões em que, há 

perto de dois anos, assentámos a nossa estratégia de gestão patrimonial e financeira e, 

dentro desta, a decisão de recurso ao PAEL. 

 

 Evolução do n.º de trabalhadores no ano de 2014  
(2.º Trimestre) 

Valor candidatura Valor real Var. 
794 742 -52,00 -6,55% 

 

A redução do número de trabalhadores do município superou já as metas previamente 

fixadas, atingindo, mercê de imperativos legais, valores indesejáveis tendo em conta os 

compromissos assumidos com as populações. 
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A recuperação de um número de trabalhadores aproximando-o dos valores inicialmente 

previstos é, ainda que concretizável de forma paulatina e com particular incidência nas 

áreas operacionais, um objetivo que deve ser prosseguido. 

 

Evolução da massa salarial no ano de 2014 (2.º Trimestre) 

 

Valor 
candidatura Valor real Var. 

Remunerações certas e permanentes 11.107.230,26 5.897.757,73 
-

5.209.472,53 
-

46,90% 

Trabalho Extraordinário e Ajudas de Custo 193.560,50 89.471,24 -104.089,26 
-

53,78% 

Prestações Sociais 153.772,50 47.261,21 -106.511,29 
-

69,27% 

Segurança Social 1.848.326,17 1.136.259,30 -712.066,87 
-

38,52% 

Encargos com Saúde 480.000,00 391.728,07 -88.271,93 
-

18,39% 

Total 13.782.889,43 7.562.477,55 
-

6.220.411,88 
-

45,13% 
 

A evolução da massa salarial, como outros indicadores que seguidamente se apresentam, 

mostram-se, global e naturalmente, influenciados pela redução registada no número de 

trabalhadores. 

 

Evolução do n.º de horas extraordinárias no ano de 2014 (2.º 
Trimestre) 

Valor candidatura Valor real Var. 
 30.000,00 16.550,50 -13.449,50 -44,83% 
  

Evolução custo de horas extraordinárias e ajudas de custo no ano de 2014 (2.º Trimestre) 

 
Valor candidatura 

Valor 
real Var. 

Trabalho Extraordinário e Ajudas de Custo 193.560,50 89.471,24 -104.089,26 
-

53,78% 
 

Também nas previsões relativas às componentes da despesa continua a apresentar-se uma 

concordância aceitável face aos valores reais. 

Assim, nos contratos celebrados 

  

Evolução dos valores dos contratos no ano de 2014 
(2.º Trimestre) 

Valor candidatura Valor real Var. 

1.520.000,00 1.152.910,42 -367.089,58 
-

24,15% 
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Bem como nas rendas devidas pelo Município, 

 

Evolução dos valores das rendas no ano de 2014 (2º 
Trimestre) 

Valor candidatura Valor real Var. 
200.000,00 72.746,29 -127.253,71 -63,63% 

No montante das aquisições, 

 

Evolução dos valores das aquisições no ano de 2014 (2.º 
Trimestre) 

Valor candidatura Valor real Var. 
716.777,72 661.884,38 -54.893,34 -7,66% 

 

Ou na iluminação pública, 

 

Evolução dos custos com iluminação pública 2014 
(2.º Trimestre) 

2013 2014 Var. 
851.611,75 543.101,12 -308.510,63 -36,23% 

 

Mas não é apenas nestas áreas que, globalmente, a execução do período se encontra em 

linha com aquilo que, inicialmente, havia sido projetado. 

Um conhecimento cada vez mais denso dos mecanismos e necessidades do Município 

criou, depois de algum tempo (sempre necessário), uma capacidade efetiva de intervenção 

naquelas áreas que, em nosso ver, se mostravam passíveis de intervenção. 

Fizemo-lo, sempre que possível, de forma negociada e sustentada, mesmo quando tal 

prejudicou implementações mais rápidas ou resultados mais imediatos. 

 

Assim sucedeu nos subsídios devidos, 

 

Evolução dos subsídios atribuídos ano de 2014 (2.º Trimestre) 

Valor candidatura Valor real Var. 
1.098.458,47 583.963,49 -514.494,98 -46,84% 

 

Nas transferências para as juntas de freguesia, 

 

Evolução das transferências para as juntas ano de 2014 
(2.º Trimestre) 

Valor candidatura Valor real Var. 
 1.275.467,53 629.422,04 -646.045,49 -50,65% 
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E na evolução do capital em dívida, 

 Evolução do capital em dívida no ano de 2014 (2.º Trimestre) 

Valor candidatura Valor real Var. 
19.812.501,67 20.909.075,23 1.096.573,56 5,53% 

 

Mas também as componentes da receita, alvo igualmente claro da nossa intervenção desde 

um primeiro momento, se encontram, no geral, em linha com as previsões realizadas. 

É certo que, por vezes, a influência que podemos exercer sobre elas é menor. 

É certo que elas devem merecer, a múltiplos níveis, uma atenção particular. 

Isso mesmo se reflete, aqui e ali, nos dados que seguidamente se disponibilizam. 

Parece-nos, contudo, que uma compensação interna entre segmentos permite a afirmação 

de que, também aqui, o tempo deu razão às previsões realizadas e ao caminho traçado. 

 

Evolução das receitas com concessões no ano de 2014 (2.º 
Trimestre) 

2013 2014 Var. 
 169.053,40 65.295,64 -103.757,76 -61,38% 
  

Evolução dos impostos indiretos e taxas no ano de 2014 (2.º 
Trimestre) 

    Valor candidatura Valor real Var. 
6.803.947,41 3.192.951,43 -3.610.995,98 -53,07% 

 

Parece-nos possuir algum interesse o mapa relativo à realização das execuções fiscais, 

 

Evolução da cobrança em execução fiscal 2014 (2.º 
Trimestre) 

2013 2014 Var. 
391.371,88 425.954,63 34.582,75 8,84% 

 

Ainda que também os mapas de impostos diretos, 

Evolução dos impostos diretos no ano de 2014 (2.º 
Trimestre) 

Valor candidatura Valor real Var. 

12.990.410,00 8.266.680,38 -4.723.729,62 
-

36,36% 
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E de evolução das tarifas de águas e resíduos, 

 

Evolução das receitas provenientes das tarifas de água e resíduos no ano de 2014 
(2.º Trimestre) 

Valor candidatura Valor real Var. 
  9.370.359,66 4.930.943,65 -4.439.416,01 -47,38% 
   

Apresentem, numa primeira análise, tendências de crescimento que nos parecem 

interessantes, devendo merecer toda a nossa atenção. 

 

Ora, da análise dos dados disponíveis para o período, é possível concluir pela existência de 

uma consolidação do esforço de contenção iniciado em exercícios anteriores, o qual, 

atualmente e apenas a título de exemplo, se traduz na redução do endividamento de curto, 

médio e longo prazo e dos pagamentos em atraso (conceito LCPA). 

De fato, verificamos que, mercê de um trabalho de previsão e intervenção sobre 

componentes de receita e despesa assente num conhecimento aprofundado da estrutura 

financeira e patrimonial municipal, podemos neste momento afirmar: 

A receita global aumentou em relação a igual período de 2013; 

Os cabimentos do ano de 2014 apresentam uma redução face ao período homólogo de 

2013; 

Os pagamentos registam um acréscimo face a 2013; 

O endividamento global reduziu-se de forma significativa, face ao final de 2013; 

Inexistem, desde junho, pagamentos em atraso (dívidas vencidas com mais de 90 dias – 

conceito LCPA); 

Nos Serviços Municipalizados, 

A receita cobrada até 31 agosto, totalizou 4.581.026€ o que representa um decréscimo de 

9,92% relativamente ao período homólogo; 

Os compromissos no valor de 8.189.445€ e a dívida total no valor de 3.064.178€, 

representaram um decréscimo de 5,7% e de 17,9% respetivamente, face ao período 

homólogo. 
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6. LISTAGEM DE PROCESSOS JUDICIAS DE 01/06/2014 A 31/08/2014 

 

 

PROCº N.º 603/05.7BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida pela SEGUM – Soc. de Construções, S.A. contra a CMB.  

Impugnação de cobrança de taxas. 

Aguarda sentença. 

 

PROCº N.º 713/06.3BEALM DO TAF DE ALMADA 

A. : A Industrial de Construção Cruz & Cruz, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Redigidas alegações finais para o TCA Sul 

Acórdão desfavorável ao Município  

Foi interposto recurso de revista. 

 

PROCº N.º 3002/07.2BELSB DA 4ª UNID. ORGÂNICA DO TRIB. ADM. CIRC. LISBOA 

Ação proposta pela AMEC – Associação de Música Educação e Cultura contra a CMB com 

base em protocolo que assinou com o Município. 

Sentença proferida em 13/02/2009; Incompetência do T. Adm. Círculo de Lisboa. Remessa 

dos autos para o TAF de Almada. 

Julgamento marcado para 08/06/2011. 

Foram juntos novos documentos na sequência da decisão proferida em audiência de 

julgamento. 

Foi proferida sentença, na qual o Município foi condenado a pagar à A. 90.409,48€ (noventa 

mil, quatrocentos e nove euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido de juros. 

Foi apresentado recurso em Dezembro de 2012 e foi distribuído no TCA Sul em 14-01-2013. 

Aguarda Acórdão. 

 

PROCº N.º 788/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

A. : Arkhétypos – Atelier de Arquitectura, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Ação de responsabilidade civil extracontratual por anulação de concurso de ideias. Ação 

contestada pela CMB. 

Resposta à matéria de facto constante da base instrutória em 16.11.2009. 

Sentença favorável ao Município.  

A autora recorreu e já foram produzidas alegações no TCA. 
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PROCº N.º 1030/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida por Vitor Correia Duarte e Manuel Crespo na qual é pedida indemnização ao 

Município por ocupação de terreno. 

Contestada em 07/09/2009. 

Sentença proferida em 03/05/2010 favorável ao Município a julgar procedente a excepção 

da incompetência do Tribunal. 

Os Autores intentaram nova ação (PROCº n.º 2125/10.5TBBRR no Tribunal Cível). Foi 

contestada e foi elaborada sentença a dar razão aos Autores no pedido indemnizatório.  

Foi interposto recurso que ainda está no Tribunal da Relação. 

 

PROCº N.º 998/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida por Noémia Santos Martins na qual se pretende impugnar despacho do Sr. 

Vereador Joaquim Matias que ordena demolição de prédio em ruínas. 

Despacho saneador notificado em 15.04.2010. Apresentadas alegações em Outubro de 

2010. 

Proferida sentença desfavorável ao Município. Já foi interposto recurso em 28/11/2011, que 

corre na 1ª Secção do 2º Juízo (Contencioso Administrativo) do TCA Sul, sob o n.º 8636/12. 

Acórdão proferido em 24 de Julho de 2014 – decisão desfavorável ao Município.  

 

PROCº N.º 797/09.2BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida pelo Mº. Público pedindo a declaração de ilegalidade da tarifa do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Pluviais. 

Oposição enviada em 11.09.2009. Foi recebida resposta do Mº.Pº. 

Aguarda decisão que pode passar por alegações. 

  

PROCº N.º 915/09.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do Regulamento Municipal de 

Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.12.2009.  

A aguardar sentença. 

 

PROCº N.º 1041/09.8BEALM DO TAF DE ALMADA 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do mesmo Regulamento 

em matéria de liquidação de nova taxa. Contestação em 11.12.2009. Produzidas alegações 

em 5/12/2011. 

A aguardar sentença. 
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PROCº N.º 1014/08.8BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação de Autedor – Publicidade Exterior, Lda. contra aplicação do Regulamento 

Municipal de Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.05.2009. 

Alegações de direito em 28.12.2009. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

 

PROCº N.º 303/07.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação de posse administrativa de imóvel em 28/12/2006. 

Junção de procuração no PROCº em 05.04.2010.  

Sentença de 03/01/2011 desfavorável ao Município.  

Foi interposto recurso em 01/02/2011. 

Incidente de Habilitação de Herdeiros de uma das A.A. em 14 de Janeiro de 2010. 

Distribuído no TCA Sul em 21-03-2011. 

Aguarda Acórdão 

 

PROCº N.º 658/07.0TBBRR DO 2º. JUÍZO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO BARREIRO 

Ação cível com pedido de indemnização movida por Raquel Maria Lino de Oliveira contra 

vários R.R., incluindo o Município do Barreiro. 

A ação de indemnização, com fundamento na morte de um menor por queda numa cisterna 

não vedada, não foi contestada pelo Município. Ulteriores desenvolvimentos foram decididos 

por despacho, designadamente os decorrentes do falecimento de alguns réus.  

Foram indicadas testemunhas nos autos e prova documental, em como a rede em causa é 

privada, em Outubro de 2013. 

 

PROCº N.º 272/10.2BESNT – 3ª. UNID. ORG. DO TAF DE SINTRA 

Ação Administrativa Especial interposta pelo Município de Cascais contra a CDPOR de 

Lisboa em que o Município do Barreiro é contra-interessado. 

Contestação elaborada em 14.04.2010. 

Aguarda decisão. 

 

PROCº N.º 725/10.2 DA U.O. 2 DO TAF DE ALMADA 

Impugnante: Galp – Comercialização Portugal S.A. 

Impugnada: Fazenda Pública 

Exequente(?) – Município do Barreiro 
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Foi contestada a impugnação. Aguarda-se despacho que decida as exceções invocadas. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

 

PROCº N.º 2125/10.5TBBRR – TRIB. FAM. MEN. E COMARCA DO BARREIRO - 3º. 

JUÍZO CÍVEL 

A.A.: Vitor Duarte e Outros 

R. : Município do Barreiro 

Foram apresentadas alegações no recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça, 

em 28 de Maio de 2012. 

 

PROCº N.º 152/12.7BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o PROCº administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 

interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do PROCº, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que já 

havíamos procedido à junção do PROCº administrativo. 

 

PROCº N.º 504/12.2BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 

13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

PROCº N.º 1119/12.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 
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PROCº N.º 1105/09.8BEALM DO TAF DE ALMADA – 2ª UNID. ORG. 

Ação de impugnação movida pela Cipol, S.A., deduzindo pedido contra a liquidação de 

taxas devidas pela instalação de bombas combustíveis liquidas e gasosas em propriedade 

privada com abastecimento na via pública e no interior de propriedade. 

Ação contestada.  

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso.  

 

PROCº N.º 1325/09.5BEALM DO TAF DE ALMADA 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra a liquidação de nova taxa ao abrigo 

do mesmo Regulamento. Contestação em 12.01.2009. 

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso e foram apresentadas as correspondentes alegações em Julho de 

2014. 

 

PROC.º Nº 01742/07 – 2º JUÍZO – 2ª SECÇÃO (CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO) 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2004) 

Tribunal Central Administrativo Sul 

Proferida decisão favorável à C.M.B. Arguida nulidade do acórdão pela SETGÁS. Pendente 

de decisão quanto à nulidade. 

 

PROC.º Nº 15012006011287230 E APENSOS 

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL (IGFSS, IP) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Aguarda decisão. 

 

PROC.º Nº 894/06.6BEALM - STAL – LUÍS ALBERTO DA PIEDADE MIGUEL 

Acção Administrativa Especial de Impugnação de Acto Administrativo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Decisão favorável ao Município do Barreiro. Interposição de recurso pelo STAL. 

Apresentadas contra-alegações de recurso. 

 

PROC.º Nº 810/08.0BEALM 

STAL – ANTÓNIO EMÍLIO MARTINS SANTINHO / DELMIRO DOMINGUEZ ALVAREZ 

Acção Administrativa Especial para Anulação de Acto Administrativo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 
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16.05.11 - Decisão favorável à C.M.B.. 

18.05.11 - Enviada sentença à Dr.ª Beatriz Peres – DAG. 

24.06.11 – Os AA. recorreram. 

09.09.2011 – Apresentámos contra alegações 

27.09.11 - Distribuição dos autos no Tribunal Central Administrativo Sul, onde obtiveram o 

número 08063/11. 

 

PROC.º Nº 934/08.4BEALM - SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, 

S.A. 

Impugnação de Taxas (2008) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Apresentada contestação. 

 

PROC.º Nº 1021/08.0BEALM - ZON/TV CABO PORTGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Apresentadas alegações. 

 

PROC.º Nº 948/08.4BEALM - LUCÍLIA GOMES RENTE E ILDA MARIA GOMES RENTE 

Oposição 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

17.04.12 – Recebemos oposição  

27.04.12 – Apresentámos alegações 

 

PROC.º Nº 1020/08.2BEALM - ZON/TV CABO PORTGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

Foi apresentada contestação. 

 

PROC.º Nº 652/09.0BEALM - SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, 

S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

Foi apresentada contestação. 
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PROC.º Nº 724/09.7BEALM - SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, 

S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

16.12.09 - Foi apresentada contestação. 

25.09.13 – Recebemos notificação para nos pronunciarmos sobre requerimento da parte 

contrária e juntar processo  administrativo. 

03.10.13 – Foi entregue requerimento no TAF Almada – Unidade Orgânica 2. Protestando 

juntar processo  administrativo (6 Vols.) caso se entenda por necessário. 

 

PROC.º 962/09.2BEALM - SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

05.01.10 - Foi apresentada contestação. 

29.10.10 – Setgás apresentou alegações. 

02.11.10 – Junção aos autos do processo administrativo. 

 

PROC.º Nº 1212/09.7BEALM - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

Foi apresentada contestação. 

26.11.12 – Recebemos parecer do Ministério Público 

12.03.13 – Recebemos requerimento da Zon Tv Cabo Portuguesa, S.A. 

 

PROCº Nº 655/09.0BEALM - ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada  

Foi apresentada contestação. 

 

 

PROCº N º 752/10.0BEALM - SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, 

S.A. (14.10.10) 

Impugnação de Taxas (2010) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

Produzidas alegações  
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PROCº Nº 87/11.0BEALM - STAL – CRISTINA MARIA RODRIGUES SILVA (14.02.11) 

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Apresentada contestação. 

30.01.12 – A decorrer prazo para apresentação de alegações. 

03.02.12 – Apresentámos alegações 

 

PROCº Nº 1949/11.0TABRR-D - JOSÉ MANUEL ROBALO BRANCO (15.05.12) 

Inquérito 

Serviços do Ministério Público do Barreiro – Secção de PROCºs 

15.05.12 – Recebemos despacho de arquivamento e restante PROCº, com uma nota da Dr.ª 

Beatriz Peres a solicitar esclarecimento sobre demolição 

23.05.12 – Enviámos requerimento para Serviços do Ministério Público do Barreiro 

21.06.12 – Enviámos despacho para Dr.ª Beatriz Peres/DAG 

 

PROCº Nº 783/10.0BEALM - APN – Publicidade, Lda  (27.06.12) 

Impugnação 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

27.06.12 – Recebemos requerimento da C.M.B. a revogar mandato conferido ao Dr. Manuel 

Fernando Salazar e Procuração nº 06/2012 

 

PROCº Nº 442/10.3BEALM  - Transportes Sul do Tejo, S.A. (07.11.12) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

08.11.12 – Envio de requerimento c/junção de procuração forense p/TAF Almada 

22.11.12 – Recebemos requerimento com documentos dos TSB – Transportes Sul do Tejo, 

S.A. 

03.12.12 – Enviámos resposta p/TAF Almada. 

20.01.14 – Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 

e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

 

PROCº Nº 1013/12.5BEALM- João Alberto Ramos Nunes (07.12.12) 

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

07.12.12 – Recebemos P.I.. com prazo de 30 dias para contestar 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

06.01.14 – Recebemos alegações da parte contrária, via fax. 

29.01.14 – Apresentámos alegações. 
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PROCº Nº 1062/12.3BEALM - Liberty Seguros, S.A.(18.12.12) 

Acção Administrativa Comum – Forma Sumária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

18.12.12 – Recebemos P.I. com prazo de 20 dias para apresentar contestação 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada. 

07.11.13 – Enviado p/Tribunal requerimento probatório e certidão 

 

PROCº Nº 1075/12.5BEALM - Henrique Pereira dos Santos (18.12.12) 

Acção Administrativa Especial de pretensão Conexa com Actos Administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

18.12.12 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

22.01.13 – Contestação  

07.03.13 – Envio do Processo  administrativo p/TAF Almada  

17.06.14 -  Envio de alegações p/TAF Almada 

 

PROCº Nº 208055/12.6YIPRT- Somafre – Construções, Lda (07.03.13) 

Injunção 

Tribunal de Família e de Menores e de Comarca do Barreiro – 2º Juízo Cível 

05.03.13 – Recebemos fotocópia da notificação para proceder ao pagamento da taxa de 

justiça e da multa.  

08.03.13 – Elaborado requerimento com junção do comprovativo do pagamento da taxa de 

justiça e onde foi requerido reforma da multa. 

14.03.13 – Recebemos despacho com dispensa do pagamento da multa processual e 

confirmação do pagamento da taxa de justiça ter sido efectuado no prazo legal. 

14.03.12 - Notificação ao A. para em 10 dias aperfeiçoar P.I. . 

01.04.13 – O A. apresentou P.I. aperfeiçoado 

20.05.13 – Realização de audiência preliminar 

19.06.13 – Elaboração de requerimento em como as Partes não chegaram a acordo. 

03.10.13 – Recebida notificação com data de designação para a audiência de discussão e 

julgamento. 

15.10.13 – Enviado requerimento com comprovativo do pagamento de taxa de justiça. 

28.01.14 – Recebemos notificação com alteração de data de audiência de julgamento e 

notificámos a C.M.B. 

29.04.14 – Audiência de julgamento 
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THYSSENKRUPP ELEVADORES, LDA (05.06.13) 

Acção Administrativa Comum – Forma ordinária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

05.06.13 - Recebemos PROCº no escritório, com 30 dias para apresentar contestação. 

(PROCº recebido a 23.05.13, pela C.M.B.) 

24.06.13 – Enviámos contestação. 

18.09.13 – Recebemos notificação do tribunal, para em 10 dias esclarecer se a entidade 

demandada prevê o pagamento das restantes facturas reclamadas, proximamente. 

27.09.13 – Enviámos requerimento para Tribunal 

29.11.13 – Requerimento recebido da parte contrária – Dr. Miguel Mora do Vale 

09.12.13 – Enviámos requerimento/resposta p/TAF Almada. 

17.12.13 - Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 

e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

13.01.14 – Enviámos requerimento com rol de testemunhas/ TAF Almada, Unidade 

Orgânica 1. 

 

PROCº Nº 610/13.6BEALM - STAL/Joaquim Augusto Martinho Vilas Boas Almeida 

(09.07.13) 

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada  

09.07.13 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

17.09.13 – Recebemos o comprovativo do pagamento DUC  

20.09.13 - Enviámos contestação para Tribunal. 

23.01.14 - Enviámos processo administrativo para Tribunal 

 

INJUNÇÃO Nº 167062/13.0YIPRT - CONSTROPE – Congevia, Engenharia e Construção, 

S.A. (12.12.13) 

Balcão Nacional de Injunções 

03.01.14 – Enviámos oposição 

15.04.14 – Recebemos aperfeiçoamento dos articulados 

17.04.14 – Enviámos para DIEPEM, p/Engª Ana Correia, para comentar. 

21.05.14 – Enviámos contestação (no exercício do contraditório). 
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PROCº Nº 48/14.8BEALM - CONSTROPE – Congevia, Engenharia e Construção, S.A. 

(13.03.14) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

13.03.14 – Recebemos P.I. que nos foi remetida da C.M.B. Prazo termina a 17.03.14, para 

apresentar contestação 

17.03.14 – Enviámos contestação. 

21.05.14 – Enviámos requerimento a confirmar o que já fora afirmado na contestação 

 

PROCº Nº 2421/13.5TBBRR - ASAE – Autoridade de segurança alimentar e Económica 

(19.05.14) 

Tribunal de Família e Menores e de Comarca do Barreiro – 1º juízo Criminal  

19.05.14 – Recebemos PROCº do DAG, com notificação para audiência de julgamento no 

dia 22.05.14, às 09h15 

21.05.14 – Enviado requerimento para Tribunal a solicitar prazo para organização do 

processo 

 

PROCº Nº 591/14.9BEALM - DGAEP – Direcção Geral da Administração e do Emprego 

Público Município do Barreiro e SMTCB(29.05.14) 

Refª 7793, de 25-02-2014 

Enviada impugnação através do SITAF 

09.06.14 – Enviado Cd com documentos digitalizados via CTT. 

 

PROCº Nº 620/14.6BEALM - DGAEP – Direcção Geral da Administração e do Emprego 

Público  - Junta de Freguesia de Santo António da Charneca (29.05.14) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica  

12.06.14 – Enviada impugnação através do SITAF 

18.06.14 - Enviado Cd com documentos digitalizados via CTT. 

 

PROCº Nº 1339/14.3BELSB - DGAEP – Direcção Geral da Administração e do Emprego 

Público União das Freguesias do Barreiro e Lavradio (Maio/Junho 2014) 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 

14.06.14 - Enviada impugnação através do SITAF 

18.06.14 - Enviado Cd com documentos digitalizados via CTT. 
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PROCº Nº 635/14.4BEALM- DGAEP – Direcção Geral da Administração e do Emprego 

Público - União das Freguesias do Alto Seixalinho, Stº André e Verderena (Maio/Junho 

2014) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

Junho 2014 - Enviada impugnação através do SITAF 

19.06.14 - Enviado Cd com documentos digitalizados via CTT. 

 

DGAEP – Direcção Geral da Administração e do Emprego Público 

União das Freguesias de Palhais e Coina (Maio/Junho) 

Procº nº (ainda sem número atribuído) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Em prazo para apresentar impugnação 

 

PROCº Nº 968/12.4PBBRR - Diogo Alexandre Craveiro Guimarães e Bráulio Filipe 

Conde Santos (Agosto 2014) 

Inquérito 

Serviços do Ministério Público do Barreiro – Secção de PROCºs 

Em prazo para requerer abertura de Instrução 

 

PROCº Nº 375/10.3PCBRR - Carlos Manuel Viegas Cerqueira (Agosto 2014) 

Inquérito 

Serviços do Ministério Público do Barreiro – Secção de PROCºs 

Em prazo para requerer abertura de Instrução 
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No quadro de um esforço longo, abrangente e cuidado, de intervenção sobre a realidade do 

município do Barreiro, consolidámos, nos últimos anos, um quadro financeiro-patrimonial 

estável, equilibrado e controlado. 

O Orçamento que nesta mesma Assembleia Municipal sujeitamos à vossa discussão e 

deliberação é o espelho disso mesmo. 

Interviemos longa e profundamente sobre as receitas e despesas municipais. 

Continuamos diariamente a intervir. Aprofundamos o conhecimento e a reflexão sobre o 

nosso trabalho: sobre o que pode, e deve, ser feito, sobre o como é feito, sobre o 

prescindível, sobre o absolutamente essencial. 

Reequacionámos, neste período, prestações, serviços, modelos de trabalho e organização. 

Enfrentámos, e enfrentamos, dificuldades. Confrontámo-nos com dúvidas. Tomámos 

decisões extremamente difíceis, muitas delas com reflexos claros na qualidade do serviço 

público prestado. 

Mas os resultados, que a proposta de orçamento municipal para 2015 comporta, são uma 

realidade. 

A proposta de orçamento municipal para 2015, enquanto instrumento assente em previsões 

reais, não inflacionado, é uma realidade. 

Mas mais que isso, ele é um passo de um percurso assumido e construído sobre o equilíbrio 

alcançado. Erigido sobre alicerces sólidos. Assente num conhecimento da realidade 

municipal – agora reforçado pela implementação da contabilidade de custos – superior ao 

que alguma vez dispusemos.   

Ele é, nesta medida, um documento do futuro. 

 

Mas nós não vivemos isolados do que nos rodeia. 

Portugal continua a atravessar uma das piores crises económico-financeiras da sua história, 

sendo que, a este título, o Orçamento de Estado para 2015 pouco mais representa que um 

prolongamento de medidas anteriores e de caminhos cujos resultados são já bem 

conhecidos. 

O novo congelamento e corte de salários, que acumulados significam já uma perda de pelo 

menos 8,6% no poder de compra dos funcionários públicos desde 2011, a aposta na 

eufemisticamente designada requalificação, mesmo depois da extinção de mais de 100.000 

postos de trabalho na administração pública entre 2010 e 2015, ou a renovação dos cortes 

no subsídio de refeição, nas ajudas de custo, no trabalho suplementar e no trabalho noturno, 

são, entre muitas outras, símbolos de um caminho de retrocesso e indícios de que, apesar 

de tudo, Portugal continuará a não encontrar as soluções de que precisa.  
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Continuaremos a prestar toda a atenção a estes problemas, esforçando-nos, como até aqui, 

para criar as condições que permitam ao Barreiro contribuir, em diversas escalas, para que 

esta situação se inverta. 

A nossa experiência, associada ao nosso presente e à nossa determinação, dotam-nos das 

condições necessárias e privilegiadas para fazê-lo.  

 

Inicia-se agora o novo quadro comunitário Portugal 2020.  

Temo-lo acompanhamento desde o primeiro momento. Avaliando-o, procurando conhecê-lo 

em pormenor, tomando as medidas e promovendo a reflexão necessárias para que ele seja, 

no âmbito dos nossos objetivos estratégicos e tendo em conta as nossas condições 

concretas, amplamente aproveitado. 

Nele encontraremos, seguramente, caminhos e soluções que nos permitirão levar mais 

longe aquilo que queremos, e precisamos, fazer. 

 

No conjunto dos processos que têm merecido a nossa particular atenção, refletida num 

acompanhamento diário e pormenorizado, conta-se a possibilidade de instalação do 

Terminal de Contentores do Barreiro. 

Projeto de dimensão considerável e que, por isso mesmo, bem como pelas dúvidas e 

incertezas que ainda o envolvem, exige uma adequada e ponderada gestão das expetativas 

que naturalmente tem gerado, e continuará a gerar, afirmamos sobre ele, e desde o primeiro 

momento, a nossa dimensão de parceiros ativos, intervenientes, disponíveis e interessados, 

assumindo que ele, esclarecidas todas as matérias que devam sê-lo, pode, e deve, integrar-

se numa visão ampla do território do concelho e na estratégia de desenvolvimento global 

que, em conjunto com tantos parceiros, fomos construindo.    
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BARREIRO. UMA GRANDE EQUIPA. 

 

Apostamos na concretização de uma política de participação e de proximidade abrangente, 

adaptável, em permanente evolução, capaz de encontrar os caminhos e os mecanismos que 

melhor permitam responder às necessidades e aspirações manifestadas por um universo 

extremamente heterógeno de atores sociais. 

Esforçamo-nos, sob múltiplos aspetos, por criar condições reais de participação e 

intervenção nos processos de discussão e tomada de decisão. 

Temos construído assim o nosso trabalho. Não nos arrependemos. 

Claro que muito continua por fazer. Haverá sempre mais. Poderá ser sempre melhor. E 

ainda bem. 

O nosso grande objetivo é que essas necessidades e esses desejos de intervenção se 

tornem permanentes e essenciais à vida do concelho. 

Que o ser ouvido, que o fazer parte, que o ter opinião, que o dispor de informação, que o 

encontrar nos serviços municipais um interlocutor flexível, disponível e interessado, seja 

sentido como a regra. Como o que é natural. Como a única solução razoável.    

 

As opções participadas fazem, desde a primeira hora, parte deste percurso. 

Enriquecendo significativamente a nossa visão dos problemas e das dinâmicas do concelho, 

elas aproximam-nos dos cidadãos e contribuem para a perceção de que é possível, a 

múltiplos níveis, contribuir para a gestão do território e intervir no processo de tomada de 

decisão.  

A realização de duas sessões de opções participadas durante este período veio, uma vez 

mais, confirmar isso mesmo. 

Outro tanto sucede com as sessões de câmara descentralizadas e com os roteiros das 

freguesias. 

É fundamental ir, e estar, no terreno.  

É fundamental ouvir quem, diariamente, sente as dificuldades e, tantas vezes, vai pensando 

e construindo as soluções. 

A permanência da autarquia na rua, ao lado das populações, dos trabalhadores, dos 

empresários, do movimento associativo, é um mecanismo muito importante e ao qual 

atribuímos enorme valor.   

 

Os barreirenses gostam de fazer parte da sua cidade e do seu concelho. Vivem-nos de uma 

forma muito singular e especial.  

O seu envolvimento, este espaço de pessoas que se foi construindo ao longo do tempo, 

esta proximidade, são parte maior do Barreiro que procuramos construir.  
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Durante estes meses, e como sempre procuramos fazer, estivemos presentes em inúmeras 

reuniões e visitas, procurando dar corpo a vários projetos e contribuir para o envolvimento 

de cada vez mais entidades e parceiros. 

Sucedeu isto com os trabalhos preparatórios, e depois com a realização, do 3º Seminário 

sobre Regeneração Urbana, que decorreu a 29 de outubro na ESTBarreiro, com os 

trabalhos de definição de procedimentos de intervenção em situação de emergência social, 

com a assinatura de protocolo de parceria entre o Município do Barreiro e a Associação 

Humana Portugal para a gestão da reutilização e reciclagem de têxteis usados, com 

benefícios para IPSS e/ou iniciativas de carácter solidário de âmbito local ou com a reunião 

da Comissão Alargada com vista à avaliação do Projeto "A Minha Casa é Uma Grande 

Rua".  

 

O CLASB tem-se revelado, de forma crescente, um espaço privilegiado de encontro, troca 

de ideias e construção de soluções.  

Nas reuniões de trabalho do núcleo executivo, dos grupos de trabalho ou dos 

projetos/ações, aprofundou-se, neste período, a análise, reflexão e apresentação das ações 

desenvolvidas no território Quinta da Mina – Cidade Sol, no âmbito do projeto de Parcerias 

para a Regeneração Urbana “Cidade Para Todos”. 

  

Ainda no mesmo período realizaram-se duas ações de sensibilização sobre “Violência 

contra Pessoas Idosas”, participámos no I Encontro dos NLI do Arco Ribeirinho e na sessão 

de esclarecimento “Redescobrir o CAFAP – Respostas, Formatos de Métodos de 

Intervenção”, interviemos nas reuniões do núcleo local de inserção, nas reuniões da 

plataforma supra concelhia da península de Setúbal e da rede de empregabilidade 

Barreiro/Moita.  

Assegurámos, como sempre, o atendimento e encaminhamento da população migrante no 

âmbito da atividade do “Espaço Cidadania”. 

 

Trabalhamos diariamente na construção de uma escola pública de qualidade, capaz de 

oferecer um quadro de oportunidades crescente, construída como espaço de integração e 

agente de transformação, formação e projeção cultural.  

São contatos diários, formais e informais, visitas, um acompanhamento direto dos 

problemas, dificuldades e sucessos da comunidade educativa, uma tentativa 

permanentemente de estar ao lado, e de contribuir para a construção dos objetivos 

traçados.  

Estamos atentos à realidade da comunidade educativa independentemente dos níveis de 

ensino. Preocupamo-nos com todos os alunos, de todos os graus de ensino. 
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Por isso mesmo, estivemos presentes, entre outros espaços e momentos, na reunião de 

início do ano letivo 2014/2015 com os diversos Agrupamentos de Escolas e Junta/Uniões de 

Freguesia e com CDOS sobre Planos de Emergência, em todas as reuniões dos Conselhos 

Gerais das escolas, nas reuniões do Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Santo 

André, no processo de assinatura dos Protocolos com Direções dos Agrupamentos e 

Associações de Pais sobre Atividades de Animação e Apoio à Família, nas reuniões 

preparatórias com todas as Direções de Agrupamentos para preparação do ano letivo 

(refeitórios, obras necessárias, recolha de dados estatísticos, entre outras), nas reuniões 

com a Coordenação Técnico Pedagógica com vista á planificação das atividades de início 

do ano letivo e preparação da Receção aos formadores e alunos da UTIB e aniversário da 

UTIB ou no acompanhamento do Projeto Educação para a Saúde em parceria com a 

Delegação de Saúde. 

 

A Biblioteca Municipal do Barreiro implementou, pelo quarto ano consecutivo, o projeto “Dar 

De Volta”.  

Este projeto permite às famílias entregar livros que já não precisam e obter outros que 

necessitam.  

Em 2014 já foram contempladas 1.131 famílias, com a entrega 13.034 manuais, sendo de 

salientar que o número de famílias recetivas a este projeto tem aumentado em todas as 

edições. 

O “Dar de Volta” é um projeto intermunicipal, promovido pela Associação de Municípios da 

Região de Setúbal e pelos municípios seus associados através da rede de bibliotecas 

públicas da região, que assume como objetivos a promoção da cidadania através da 

sensibilização e mobilização dos cidadãos para os valores da solidariedade, da cooperação, 

da partilha e da coesão social e ainda a preservação do ambiente e a sustentabilidade 

ambiental através da reutilização de recursos. 
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BARREIRO. TRABALHAR, VIVER E USUFRUIR. 

Realizou-se a 5ª reunião ordinária do CLM (Conselho Local de Mobilidade), desta feita 

integrada na programação da semana Europeia da Mobilidade que este ano teve como 

tema, “As nossas ruas a nossa escolha”.  

Esta reunião do Conselho Local contou com a presença da população, que assim se juntou 

às Juntas de freguesia, às associações de pais, à Polícia de Segurança Pública ou à 

associação Fidalbyke, a qual, recorde-se, recebeu este ano o Prémio Nacional Mobilidade 

em Bicicleta 2014, atribuído pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de 

Bicicleta (FPCUB), na categoria de “Dinamização Cultural da Bicicleta”.  

Ainda inserido nesta Semana Europeia da Mobilidade realizaram-se, em parceria com a 

S.energia, outras atividades, entre as quais o “Ecotrocas” ou o “Workshop de condução de 

bicicletas em meio urbano”. 

Participamos na discussão do Plano Estratégico para o Turismo na Região de Lisboa (2015-

2019), que tem como principal objetivo elaborar um plano estratégico para a Região de 

Lisboa capaz de envolver diferentes realidades e de desenvolver, sobre este tema, uma 

discussão alargada com entidades públicas e privadas. 

 

Continuamos a efetuar a coordenação e acompanhamento dos trabalhos de Revisão do 

Plano Diretor Municipal, garantindo a análise e emissão de pareceres aos relatórios setoriais 

elaborados, entre os quais se contaram, no período em referência, o relatório de zonamento 

acústico e o plano municipal de redução de ruído. 

Estão ainda em desenvolvimento outros relatórios e documentos técnicos, como o relatório 

de cartografia municipal de riscos, o relatório da estrutura ecológica municipal, a proposta de 

delimitação da reserva agrícola nacional à escala municipal ou o relatório do plano.  

A construção do sítio internet da RdPDMB e a elaboração do plano de participação e 

comunicação têm continuado a merecer a nossa atenção, integrando-se no âmbito dos 

vários trabalhos desenvolvidos, onde se contam também reuniões periódicas com a equipa 

consultora no âmbito dos trabalhos de elaboração da “Estratégia de desenvolvimento 

territorial: Barreiro 2025” e no âmbito dos trabalhos de elaboração dos relatórios setoriais. 

Encontram-se também em análise os contributos do “Fórum de Agricultura Urbana” que se 

realizou-se no dia 13 de Outubro no Mercado Municipal 1º de Maio, onde cerca de 70 

participantes puderam partilhar e conhecer experiências sobre hortas urbanas. Este projeto 

pretende, por um lado, dar resposta a aspetos concretos de necessidades sentidas pelas 

populações, e, por outro, satisfazer necessidades de preenchimento de vazios no espaço 

urbano. 
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É indispensável que as autarquias, como agentes próximos das populações, contribuam 

ativamente para que se encontrem e materializem estas soluções: procurando dar resposta 

a necessidades eventualmente supríveis através de modelos de agricultura familiar, 

promovendo a ocupação de tempos livres e estilos de vida saudáveis, promovendo a 

educação ambiental e responsabilizando os munícipes e as populações pela gestão ativa 

dos espaços.  

Enquanto parte da nossa estratégia de acompanhamento dos processos de reconversão de 

AUGI, merecem particular referência, neste período, os trabalhos da urbanização, da AUGI 

n.º 19.I – Rua da Portagem/ Rua das Flores, a recolha de elementos de cadastro referentes 

às AUGI de Covas de Coina e Penalva, tendo em vista a sua futura re-delimitação territorial, 

a declaração de utilidade pública para servidão administrativa de passagem de 

infraestruturas da AUGi 4 – Francisco Rodrigues e a elaboração do alvará de loteamento de 

reconversão da Augi nº 2 – Qta. das Gateiras.  

Neste mesmo período tomámos posse administrativa de três imóveis para execução das 

obras de demolição ordenada, cuja ordem de execução o proprietário não cumprira.  

Refira-se que, através de ações idênticas, interviemos em dezoito edifícios desde 2010. 

 

Simultaneamente, continuamos a trabalhar no estudo de requalificação urbana da Rua de S. 

Pedro de Alcântara, no estudo de introdução da rotunda/reperfilamento no Largo 3 de Maio, 

no estudo de reperfilamento/requalificação da Rua Manuel Pacheco Nobre, no estudo de 

requalificação urbanística da Rua Maria Lamas/Av. Movimento das Forças Armadas ou no 

desenvolvimento dos trabalhos de implementação do plano de ação da estratégia nacional 

de segurança rodoviária. 

 

Refira-se ainda o acompanhamento que tem merecido o Plano de Mobilidade e Transportes 

Intermunicipal, assegurado, em boa medida, através da coordenação e acompanhamento 

da elaboração dos trabalhos da Fase 3 e da realização de reuniões com a equipa 

consultora. 

 

O Barreiro integra o projeto da “Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa”, que foi selecionado pela APA no âmbito do programa AdaPT - “Adaptação a nível 

local”, onde se propõe a capacitação dos agentes da administração local com vista ao 

desenvolvimento de Estratégias Locais de Adaptação às Alterações Climáticas.  

O montante total apoiado é de €1.493.972,56.   
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Este Projeto está alinhado com os objetivos principais da Estratégia Europeia de Adaptação 

às Alterações Climáticas (AC) e da Estratégia Nacional de Adaptação às AC (ENAAC). O 

projeto vai contribuir para os objetivos do concurso através da incorporação da dimensão 

“adaptação” às Alterações Climáticas a nível local e municipal em Portugal, contando com a 

criação de uma comunidade de agentes municipais, sensibilizados para o tema e 

capacitados na utilização de ferramentas de apoio à decisão em adaptação, a promoção e 

disponibilização do conhecimento local em adaptação, nomeadamente na definição de 

estratégias, planeamento e implementação de medidas e comunicação de resultados, a 

redução de barreiras e constrangimentos ao envolvimento de agentes locais em processos 

de adaptação e a integração da adaptação nos processos de planeamento e decisão dos 

agentes municipais e sectoriais. 

A equipa transdisciplinar, de elevada competência e reconhecida nacional e 

internacionalmente irá, ao mesmo tempo que capacita o corpo técnico municipal, elaborar 

Estratégias Municipais de Adaptação às AC (EMAAC) e promover a sua integração nos 

instrumentos de planeamento Municipal. Irá também desenvolver ferramentas e produtos 

que facilitem a elaboração e implementação das EMAAC nos Municípios-piloto e, no futuro, 

nos demais municípios portugueses. 
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BARREIRO. O MAPA DE NÓS PRÓPRIOS. 

 

Os meses de setembro e outubro caracterizam-se pela abertura de um novo ano letivo e 

desportivo.  

Com a vontade, partilhada com a população, de assinalar este período, temos chamado até 

nós os agentes e artistas locais, o movimento associativo, as IPSS ou a comunidade 

educativa, entre muitos outros.  

Exemplo disso são as várias iniciativas desenvolvidas e integradas no mês dedicado à 

música, à educação e ao envelhecimento ativo, com o envolvimento de vários parceiros.  

A vida cultural da cidade ficou marcada, neste período, pela programação da “Cidade e a 

Música”, com a apresentação de vários espetáculos em diversos palcos do concelho e 

dirigidos a diferentes públicos.  

A edição de 2014 tratou essencialmente as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, com 

a realização de dois concertos no Auditório Municipal Augusto Cabrita, um que juntou a 

Banda Municipal do Barreiro e o Coral TAB numa homenagem aos militares de Abril e o 

outro em homenagem a Adriano Correia de Oliveira.  

A estes somaram-se concertos de música clássica, concertos de órgão na Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário, intervenções na área da música moderna e experimental, o concerto 

do Coro Polifónico do Alto do Seixalinho, que atuou na Igreja da Penalva, o encontro de 

Coros do Leças ou a atuação da Banda da URCD de Coina que atuou no Retail Planet.  

Salientam-se, também, pela sua dimensão e impacto, as sessões que foram apresentadas 

no âmbito do Serviço Educativo nas escolas do concelho, dedicadas à obra de Prokofiev “O 

Pedro e o Lobo” e o workshop de percussão “Crashhh” apresentado também para a 

comunidade educativa na tenda do parque da cidade.  

Para o público infantil realizou-se ainda o workshop “Há música na Floresta”.  

É imprescindível referir a importância do Out.fest – Festival Internacional de Musica 

Exploratória do Barreiro, promovido pela OUT.RA – Associação Cultural, na vida cultural da 

cidade, do concelho e da região.  

Na área das artes plásticas estiveram patentes as exposições “Sul e Sueste”, de Rita 

Carmo, e “What remains”, de Susana Paiva, ambas no Auditório Municipal Augusto Cabrita. 

Durante estes dois meses realizaram-se no Auditório Municipal Augusto Cabrita vários 

espetáculos dedicados aos mais novos no âmbito do Público Familiar – programa AMAC 

Júnior - numa procura constante de formar públicos: ”Opus 7” para bebés, “À mão” e “A 

sopa de Jerimu”, estes dois últimos com o selo Artemrede. 
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A 5ª edição do evento “Sons Cores Saberes e Sabores - Encontro de Culturas”, envolveu 

cerca de 200 pessoas das Associações de Emigrantes do concelho e comunidade em geral, 

abrangendo atividades desportivas, animação musical, dança, gastronomia e um debate 

com testemunhos das vivências de vários emigrantes locais. 

O Mês da Fotografia foi apresentado no dia 18 de outubro no Auditório Municipal Augusto 

Cabrita. Nessa sessão foi apresentado o programa que ainda está a decorrer e inaugurada 

a exposição “Sul e Sueste” de Rita Carmo com a atuação de um trio da Escola de Jazz do 

Barreiro. No dia 31 de outubro realizou-se um Warm Up com a inauguração na Escola 

Superior de Tecnologia da exposição “De Alburrica a Barra a Barra” do Clube de Fotógrafos 

do Barreiro.  

Assinámos um Contrato de Comodato com os artistas Cláudio Ferreira e Teodorico Teixeira 

Mendes para utilização do Ateliê Municipal do Barreiro. A atribuição do Ateliê Municipal, 

através de concurso, a estes dois artistas vai prolongar-se durante um ano. Este 

equipamento é um pequeno mas importante contributo que a autarquia dá para que os 

nossos artistas tenham melhores condições de trabalho para desenvolver a sua arte e o 

trabalho artístico com a comunidade. 

O Auditório Municipal Augusto Cabrita recebeu, ao longo destes dois meses, seis 

exposições. Da “Ilustração Fantástica” de João Raz, ao “Entre o 8 e o 6” de Ricardo 

Guerreiro e Miguel Amaral, passando pela “Exposição Coletiva de Ilustração Científica” ou 

pela ilustração "Cores e Palavras" de Danuta Wojciechowska, fixámos num patamar de 

grande qualidade nas diversas propostas apresentadas. 

Iniciou-se a época desportiva 2014 – 2015.  

Os equipamentos municipais (piscinas municipais e pavilhão municipal Luís de Carvalho) 

retomaram a sua atividade, realizou-se a 1ª Prova do Circuito de Atletismo do Barreiro 2014/ 

2015, decorreram dois passeios de BTT, concretizou-se o Estágio Inaugural da CT – UPA 

de Aikido e assinalou-se o 25º aniversário da AKDS com um estágio onde estiveram 

presentes mais de duas centenas de atletas. 

Ainda na promoção de atividade física, o Programa “Mexe Com a Idade” iniciou com 21 

classes em 15 Associações/Coletividades descentralizadas por todas as freguesias do 

concelho, encontrando-se na modalidade da ginástica 649 seniores e na modalidade de 

hidroginástica 252. Neste momento participam ativamente no programa 901 seniores. 

No âmbito das comemorações dos 50 anos dos Jogos Juvenis realizaram-se as 

conferências “O Impacto Cultural, Social e Político dos Jogos Juvenis do Barreiro no 

Contexto Local, Regional e Nacional da Época” e “Os Jogos Juvenis do Barreiro – 

Partilhando Memórias”. 
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No dia 15 de setembro, o Espaço J abriu as portas a mais um ano letivo com um workshop 

de programação criativa dirigida aos jovens. No dia 24 de outubro decorreu neste 

equipamento a sessão “A Promoção da Igualdade, Cidadania e não Discriminação” com a 

apresentação do livro (Re) Contos da Violência Doméstica de Filomena Iria. 

A abertura do ano letivo e a receção à Comunidade Educativa realizaram-se este ano sob a 

égide Identidades – Encontro de Culturas. Através dela realizou-se: 

Debate promovido em parceria com UCAP sobre papel das Associações de Pais no 

contexto educativo atual;  

Projeção de filme intitulado “A Educação Proibida” em parceria com Cineclube e 

comunidade escolar, promoção de aulas de surf para professores, ação de sensibilização 

sobre papel da CPCJ, ações pedagógicas sobre reutilização de medicamentos, ação de 

limpeza na Mata da Machada em parceria com serviço Ambiente, apresentação de livro 

“Relação Família-Escola” e outras atividades desportivas);  

Visitas institucionais a 3 Agrupamentos de escolas (Sto. André, Augusto Cabrita e 

Casquilhos, com visita a todas as escolas do agrupamento). Visita a várias escolas do 

concelho com Associações de Pais e Encarregados de Educação e UCAPB, envolvendo 

mais de duas dezenas de pais. 

Receção e Jantar da Comunidade Educativa na Escola de Fuzileiros que envolveu cerca de 

duas centenas e meia de pessoas de toda a comunidade educativa;  

Promoção de Caravana de Educação Rodoviária com Fundação Maphre, envolvendo cerca 

de 565 alunos de 9 escolas do concelho. Comemoração do Dia Mundial de Alimentação 

com a preparação de uma receita africana “Cachupinha” para cerca de 3700 alunos do pré-

escolar e 1º ciclo, em todos os refeitórios das escolas do 1º ciclo. Para comemoração deste 

dia foi feita atividade de preparação de uma Salada de Frutas para 175 alunos de 4 escolas. 

Realização de 31 ações pedagógicas no âmbito do Serviço Educativo municipal, envolvendo 

775 alunos; 

Realização da Receção no dia 1 de outubro na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro e 

Comemoração do Aniversário da UTIB no dia 28 de outubro no AMAC com a participação 

de cerca de duas centenas de séniores;  

Participação de várias disciplinas da UTIB em várias iniciativas realizadas no âmbito do Mês 

Sénior. Inicio das aulas da UTIB na segunda semana de outubro;  

Ação de Formação “CPCJ: Quem Somos, o Que Fazemos – O papel da Escola” que se 

realizou no auditório da escola Secundária Augusto Cabrita;  

 

O Mês Sénior, uma iniciativa cada vez mais consolidada junto de toda a população sénior e 

de valorização do seu papel na comunidade, destacou-se em várias vertentes, 
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correspondendo a princípios, objetivos e desafios da Autarquia entre os quais se contam: 

Diversidade, Proximidade, Envolvimento e Participação e Impactos que se manifestaram no 

número crescente de participantes que têm aderido às atividades disponibilizadas ao longo 

dos últimos anos e que têm proporcionado o enriquecimento pessoal e cultural e a partilha 

de experiências a todos os participantes.  

Realizaram-se, neste sentido, diversas atividades de lazer, convívio, desporto e teatro 

descentralizadas por todo o concelho. Participaram nesta edição mais de 2000 seniores.  

 

Com o apoio da Câmara Municipal do Barreiro, a Associação de Mulheres com Patologia 

Mamária (AMPM) dinamizou, pelo sexto ano consecutivo, uma Marcha Solidária. Esta 

iniciativa teve lugar a 19 de outubro, com concentração marcada no Parque da Cidade e 

contou com milhares de participantes que aderiam a esta causa nobre. 

 

Estamos a trabalhar no processo de revisão do Regulamento Municipal de Habitação Social 

– na análise e conceção de algumas propostas para a revisão do documento, tendo como 

fundamento, não apenas a eficácia e eficiência da aplicabilidade, como também a realidade 

social.  

Considerando o projeto de proposta de lei, aprovado em conselho de ministros e que 

estabelece o regime de arrendamento apoiado para habitação e regula a atribuição de 

habitações nesse regime, datado de setembro/2014, aguarda-se o desenvolvimento desta 

questão para que a proposta de alteração do regulamento seja apresentada de acordo com 

a legislação em vigor. Estamos também a acompanhar a segunda fase do processo de 

recuperação de todo o parque habitacional do Bairro, nomeadamente a 

recuperação/remodelação de 7 fogos de habitação social, para além das intervenções de 

reparação e manutenção que as habitações do Bairro Alves Redol têm sido alvo, bem como 

as obras de recuperação/reparação dos fogos de habitação social. 
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BARREIRO. AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS.  

 

O Barreiro através de valores como a participação, o associativismo, solidariedade, 

liberdade e democracia coloca-se ao serviço da população. Fá-lo nas mais variadas 

vertentes, sendo a promoção de um serviço público que prima pelo saber escutar e pela 

proximidade ao cidadão um dos mais altos valores. A Câmara Municipal promove, dia após 

dia, várias intervenções que procuram ir ao encontro dos anseios da população e, com 

estas, trabalhar para um Barreiro cada vez melhor. Essas intervenções, fundamentadas por 

Políticas Públicas de Qualidade, visam acima de tudo promover a qualidade do serviço, a 

qualidade do espaço público e do meio ambiente, a consolidação dos equipamentos e, 

como não poderia deixar de ser, a promoção de uma rigorosa gestão financeira e 

patrimonial. 

 

São disso exemplo as intervenções ocorridas na área da manutenção e requalificação dos 

equipamentos públicos municipais. Atentemos nas variadas intervenções ocorridas nos 

espaços de jogo e recreio, onde milhares de crianças usufruem da liberdade e dos valores 

da infância. Observemos as reparações ocorridas no Pavilhão Luís de Carvalho, Piscinas e 

Mercados que, além de melhorar as condições de utilização, preservam o próprio edificado 

e património do município.  

Também a rede viária tem sido alvo de intervenções e planeamento. Refiram-se os 

trabalhos complementares às intervenções efetuadas nas infraestruturas de água e 

saneamento, com o posterior asfaltamento das zonas intervencionadas, bem como o 

avivamento das marcas rodoviárias e a preparação dos trabalhos que conduzirão no mês de 

novembro ao asfaltamento de oito ruas do concelho.  

A par destes, salientam-se os trabalhos de manutenção do sistema semafórico – com 

correção de anomalias que se verificavam – e a monitorização e acompanhamento de zonas 

mais sensíveis do concelho em termos de funcionamento da rede viária e trânsito e 

colapsos nas vias. 

 

A concretização das políticas públicas de qualidade é feita também na procura de melhores 

condições para os trabalhadores da Câmara Municipal. Por tal, a par das operações de 

manutenção e reparação das instalações, os serviços deram início e trabalham em estudos 

que permitam, no futuro, a edificação de novas instalações camarárias.  

 

No âmbito das empreitadas municipais, e recordando o facto de os arranjos do Largo Nossa 

Senhora do Rosário estarem concluídos desde julho, houve necessidade de substituição de 

alguns elementos arbóreos que se encontravam danificados. Decorre, bem perto, a 
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empreitada de reperfilamento da Rua Miguel Pais, sendo desde já notórias as melhorias 

alcançadas no espaço público. Prevê-se a conclusão desta intervenção (que incide também 

nas infraestruturas de abastecimento e drenagem de águas) para o mês de novembro. 

 

Além do apoio quase diário que os serviços da autarquia prestam às Juntas de Freguesia na 

área da intervenção nos edifícios escolares do primeiro ciclo, o município adjudicou em 

outubro a empreitada que permitirá a requalificação do espaço de recreio da Escola Básica 

n.º 2 do Lavradio.  

Foram ainda consignadas, também em outubro, as empreitadas relativas à construção de 

novos nichos para o Cemitério de Vila Chã e a empreitada referente à requalificação do 

Bairro Alves Redol (fachadas de mais um bloco e respetivos apartamentos).  

Estes são, entre muitos outros, exemplos claros das opções do município no que concerne à 

dotação de qualidade de vida dos espaços e à própria qualidade que queremos alcançar 

para a nossa Cidade. A estes exemplos podem ainda ser acrescidos outros já referenciados 

em anteriores relatórios e que estão em desenvolvimento: o novo canil intermunicipal, o 

apoio à elaboração das plantas de emergência de escolas e o acompanhamento, 

monitorização e regularização de incorreções ao nível da iluminação pública, 

nomeadamente a substituição por meios mais eficientes do ponto de vista energético.  

 

Foi possível realizar no final do mês de outubro o 3.º Seminário sobre Regeneração Urbana. 

Este assumiu-se como um momento de reflexão e partilha de ideias para o futuro da 

regeneração urbana, nomeadamente no que diz respeito às Pessoas, à Comunidade e ao 

Território. Estiveram presentes cerca de cem participantes, aos quais acrescem os oradores, 

moderadores e membros observadores. 

 

A par do normal funcionamento dos serviços de águas, saneamento e resíduos, o Município 

tem acompanhado de perto os desenvolvimentos a nível nacional na reestruturação destes 

setores. Falamos, claro, do processo de reestruturação do setor das águas (fusão dos 

sistemas multimunicipais e concessões) e da privatização da EGF, para a qual já foi 

anunciado o adjudicatário do processo de venda da empresa. 

Ainda assim, e com a plena convicção de que estes são serviços essenciais à população – e 

por tal serviços públicos por excelência – a Câmara Municipal continua a apostar na 

permanente requalificação das redes como forma de melhor servir a população.  

São a considerar, a título de exemplo nesta área, intervenções que ocorreram em mais de 

2km das redes: a limpeza do coletor de depósito da Avenida Bento Gonçalves (900m); os 

mais de 350 metros de coletores requalificados (230 dos quais por meio de relining, que não 
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obriga à abertura de vala e a elevados constrangimentos na rede viária) e os mais de 800 

metros de condutas requalificadas.  

Continuamos também a trabalhar no processo administrativo relativo à emissão dos títulos 

de exploração dos recursos hídricos, no âmbito do processo de licenciamento das 

captações de água. 

Mantêm-se os padrões de qualidade da água. Das mais de 760 análises efetuadas 

registaram-se apenas 3 incumprimentos. Este é, também, um reflexo do trabalho dos 

serviços da autarquia, numa cuidada e atenta gestão da rede. 

Por forma a permitir que o Município responda aos requisitos legais em termos de gestão 

dos serviços, mantém-se o trabalho de atualização do cadastro e implementação das ordens 

de trabalho através do sistema SIG-AR.  

Acrescentam-se também nesta área, e enquanto instrumentos de uma contínua partilha de 

dados, conhecimentos e experiências que permitam a prestação de serviços com crescente 

qualidade, a participação em vários projetos, como o IPerdas e o IGPI, ambos em parceria 

com o LNEC.  

Promoveu-se a continuidade do trabalho inserido no Plano de Controlo de Afluências 

Indevidas, de extrema importância para a continuidade de investimento na área de águas e 

saneamento. 

Estão ainda em desenvolvimento e acompanhamento vários projetos e estudos, onde se 

destacam a remodelação da rede da Simarsul no Lavradio, a reabilitação da rede de 

abastecimento na zona norte da freguesia do Barreiro e algumas questões na freguesia de 

Coina, o acompanhamento do Estudo de atualização tarifária e respetiva proposta a enviar à 

ERSAR.  

No que diz respeito à Estação Elevatória construída no âmbito da candidatura Cidade para 

todos, aguarda-se para esta o contrato de fornecimento de energia.  

Houve ainda espaço à participação no Congresso Mundial da Água, ocorrido em Lisboa no 

mês de Setembro, e no Fórum promovido pelo LNEC (pré-Congresso) sobre Gestão 

Patrimonial de Infraestruturas. 

 

Na área de higiene urbana e resíduos trabalhamos no cumprimento dos objetivos do 

município em termos da manutenção da higiene dos espaços. Fazemo-lo por via da limpeza 

dos mercados, dos espaços urbanos e nas mais de 5400 toneladas de resíduos recolhidos.  

Numa perspetiva de respeito pelo ambiente e pelo correto encaminhamento dos 

medicamentos fora do prazo de validade, foi celebrado um protocolo que visa estabelecer 

ações de formação junto da população, tendo ocorrido já algumas dessas ações 

(nomeadamente na quinzena da educação). 
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No que toca á manutenção dos espaços verdes tem sido assegurado acompanhamento 

técnico, quando solicitado pelas juntas de freguesia nas tarefas em si delegadas. 

Acompanhamos os vários trabalhos que se encontram em regime de outsourcing (quase 

250 000 m2), onde se incluem a manutenção dos jardins da Avenida Bento Gonçalves, 

Catarina Eufémia, Parque da Cidade e Convento. 

 

Mantendo o empenho e os princípios da prestação de serviço público, e aprofundando um 

caminho de cooperação com as Juntas de Freguesia, continuamos o nosso trabalho de 

acompanhamento do processo de delegação de competências. Foram, neste âmbito, 

promovidas diversas reuniões entre as Juntas de Freguesia e os serviços da autarquia 

envolvidos nas temáticas descentralizadas de forma a garantir apoio técnico sempre que 

necessário, bem como os esclarecimentos necessários à melhor prestação de serviço. 

Foram acompanhados os trabalhos de limpeza das vias, de manutenção dos espaços 

verdes, de manutenção dos equipamentos municipais e edifícios do primeiro ciclo, abrigos 

de passageiros, sinalização e toponímia.  

Foi, também, promovida novo encontro entre os serviços da Câmara Municipal com a 

Unidade de Saúde Pública no intuito de efetivar um trabalho conjunto no que diz respeito às 

necessidades de intervenção nos edifícios do primeiro ciclo e definição de prioridades. Este 

é, de acordo com ambas as entidades, um grupo de trabalho que se manterá, de forma a 

proporcionar uma adequada articulação de esforços. 

Contemporaneamente a estes trabalhos, procedeu-se à preparação das 5as Jornadas de 

Descentralização Autárquica que decorrem desde há cinco anos e se situam como momento 

de reflexão e análise ao trabalho conjunto entre autarquias. 

 

Iniciámos em setembro, de forma descentralizada, atendimentos na área da informação e 

apoio ao consumidor. Um pouco por todo o concelho, fomos ao encontro dos munícipes, 

esclarecendo dúvidas e questões, e apoiando-os em diversos problemas colocados. 

Ainda neste âmbito, e inserido no mês sénior, realizaram-se duas ações de 

informação/sensibilização intituladas, “Eu, consumidor, preciso de saber …” “Eu, consumidor 

e os contratos …” 

  

Internamente, realizámos a campanha de vacinação anti gripal abrangendo cerca de 120 

trabalhadores.  

Preparámos ainda neste período a receção de equipamento de proteção individual e 

fardamento, de forma a serem distribuídos aos trabalhadores na primeira semana de 

novembro. 
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No decorrer dos meses de setembro e outubro desenvolveram-se várias atividades de 

dinamização nos Mercados Municipais. 

O mês de setembro, em todos os mercados retalhistas, foi dedicado à Romã e à Uva, 

enquanto o mês de outubro foi dedicado à Amêndoa e à Laranja. Foram distribuídos folhetos 

com informação nutricional de cada um destes frutos e os concessionários deram destaque, 

nas suas bancas, aos mesmos. 

Ainda no mês de setembro,  no Dia do Coração, foi realizado um rastreio de Saúde com a 

participação do Centro de saúde do Barreiro, no Mercado 1º de Maio. 

 

Os mercados municipais receberam ainda outras iniciativas: um rastreio nutricional, com 

palestra sobre o tema “Aproveitamento integral dos alimentos”, o Fórum de Agricultura 

Urbana, rastreios de saúde com a participação do Centro de Saúde do Lavradio, ou a 

comemoração do Dia da Alimentação onde se preparou uma mega salada de frutas com as 

várias turmas de diversas escolas do concelho.  
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Introdução 

 

No final de Outubro de 2014, a receita cobrada (€34.510.606) cifrava-se em 75,86% do 

orçamentado. 

Os cabimentos apresentavam uma redução de 23,29 % em relação ao mesmo período de 

2013. 

 

Gráfico n.º 1 – Execução receita global 
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5.1 

Estrutura das Receitas Outubro de 2014 

 

 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 10.164.000 7.549.542 23,26% 21,22% 74,28%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.365.175 1.300.409 4,01% 3,65% 95,26%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1.775.500 2.248.318 6,93% 6,32% 126,63%
DERRAMA 345.000 413.152 1,27% 1,16% 119,75%
IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.ABOLIDOS-SISA 1.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
IMP.INDIRECTOS 4.221.093 1.285.917 3,96% 3,61% 30,46%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4.773.595 3.869.246 11,92% 10,87% 81,06%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 66.455 50.712 0,16% 0,14% 76,31%
FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 8.648.876 7.203.070 22,19% 20,24% 83,28%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.031.960 608.562 1,88% 1,71% 58,97%
VENDA DE BENS 4.078.270 3.193.139 9,84% 8,97% 78,30%
VENDA SERVICOS + RENDAS 5.294.580 4.722.263 14,55% 13,27% 89,19%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.000 10.150 0,03% 0,03% 48,33%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 41.791.504 32.454.479 100,00% 91,21% 77,66%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR

SUB-TOTAL CORRENTES 41.791.504 32.454.479 100,00% 91,21% 77,66%
RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 2.000 3.000 0,10% 0,01% 150,00%
FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 517.795 431.490 13,80% 1,21% 83,33%
FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 2.674.655 1.416.989 45,33% 3,98% 52,98%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FINANCEIROS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PASSIVOS FINANCEIROS 165.730 163.732 5,24% 0,46% 98,79%
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 340.000 32.810 1,05% 0,09% 9,65%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 2.500 8.106 0,26% 0,02% 324,24%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 3.703.680 2.056.127 65,77% 5,78% 55,52%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 1.069.916 1.069.916 34,23% 3,01% 100,00%

SUB-TOTAL CAPITAL 4.773.596 3.126.043 100,00% 8,79% 65,49%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 45.495.184 34.510.606 96,99% 75,86%

TOTAL DAS RECEITAS 46.565.100 35.580.522 100,00% 76,41%

(Valores em Euros)
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5.2 

Gráfico 2 – Evolução da receita 
 

 

 

 

Com uma execução de 77,66 % do orçamento previsto, as receitas correntes apresentavam 

um aumento de 14,49 %, face a igual período de 2013, o que, em termos absolutos, se 

traduzia em €4.106.448. 

5.3. 

Gráfico n.º 3 – Execução das receitas correntes 
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Os impostos diretos, que representam 33,35 % do total do Orçamento, apresentavam uma 

execução de 84,29 % e um total arrecadado de € 11.511.421. 

Globalmente, a sua execução traduzia um aumento de €2.327.373 face ao período 

homólogo de 2013, o que equivale a um acréscimo de 25,34 %. 

O IMI refletia um acréscimo de €1.607.778, o IMT um aumento de €662.240, a Derrama um 

acréscimo de €88.895 e o IUC uma redução de €30.649. 

DESIGNAÇÃO Orçamentado Executado
Grau de 

Concretização

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 10.164.000 7.549.542 74,28%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.365.175 1.300.409 95,26%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1.775.500 2.248.318 126,63%

DERRAMA 345.000 413.152 119,75%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5.000 0 0,00%

IMP.ABOLIDOS-SISA 1.000 0 0,00%

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS 13.655.675 11.511.421 84,30%

(Valores em Euros)

 

 

5.4 

Gráfico n.º 4 – Execução dos impostos diretos 
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5.5  

Gráfico n.º 5 – Evolução dos impostos diretos 
 

 

Os impostos indiretos registavam uma execução de €1.285.917, equivalente a 30,46% do 

orçamentado. Este valor era superior em 39,70 %, ao registado em igual período do ano 

anterior. 

As taxas, multas e outras penalidades, com uma execução de 81,06 % registavam um valor 

de €3.869.246 e um decréscimo de 0,19% face ao final de Outubro de 2013. 

As transferências correntes registavam um aumento de €250.600 nas transferências 

provenientes do Orçamento de Estado e um decréscimo de € 131.520 nas outras 

transferências correntes. 

A venda de bens apresentava uma execução de € 3.193.139, ou seja, 78,30 % do 

orçamentado e um decréscimo de 3,69 % face ao período homólogo de 2013, enquanto a 

prestação de serviços e rendas, apresentava uma execução de € 4.722.263, i.e., 89,19 % do 

orçamentado e um aumento de 43.09 % face a Outubro de 2013. 

 

As receitas de capital, com uma execução de 55,52% do seu valor previsional (€2.056.127) 

viam-se reduzidas em € 12.777.695 face ao recebido em outubro de 2013. 

Esta redução tão acentuada, deveu-se, principalmente, ao fato de em 2013 o Município ter 

recebido a totalidade do PAEL no valor de € 10.201.380. 

Também as alterações nas transferências das verbas provenientes do Orçamento de 

Estado, provocaram um decréscimo da componente de capital. 

Verificava-se ainda uma redução nos montantes recebidos de fundos comunitários e 

contratos-programa, assim como, nas outras receitas de capital, nomeadamente nas 

provenientes do acionamento de garantias bancárias.…. 
5.6  
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5.6. 

Gráfico n.º 6 – Execução da receita de capital 

 
 

 

… 

5.7 

Gráfico n.º 7 – Execução das componentes da receita de capital 
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Os valores cabimentados apresentavam uma redução de 10,28% em relação a igual período 

de 2013, se tomarmos apenas os valores do próprio ano. 

No entanto, se considerarmos o total dos cabimentos, verifica-se um decréscimo de       

23,29 %. 

 

5.8 

Evolução dos Cabimentos 

 

Ano
Encargos 

Transitados
Total Ano

Encargos 
Transitados

Total Ano
Encargos 

Transitados
Total

Correntes 26.751.576 9.232.497 35.984.073 28.380.796 2.711.542 31.092.337 1.629.220 -6.520.955 -4.891.735

Capital 12.470.334 6.211.455 18.681.789 6.807.939 4.031.483 10.839.423 -5.662.394 -2.179.972 -7.842.366

Total 39.221.910 15.443.952 54.665.862 35.188.735 6.743.025 41.931.760 -4.033.174 -8.700.927 -12.734.101

(Valores em Euros)

Diferenças entre 2014 e 20132013

Designação

2014

 

 
 

Gráfico n.º 8 – Evolução dos cabimentos 
 

 
 

 

Os pagamentos apresentavam uma redução de 19,21% face a igual período do ano anterior 

o que, em termos absolutos, equivale a um decréscimo de € 8.039.288,78. 
 

… 
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5.9.  

Gráfico n.º 9 – Evolução da despesa global 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo V 
Situação Financeira do Município do Barreiro   

Intervenção escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro à Assembleia Municipal do Barreiro 
Sessão AM de 04 , 05, 09/12/2014 P

ág
. 2

7
 

5.10. 
Estrutura das Despesas 

 

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14.755.695 12.389.449 45,62% 36,64% 83,96%

AQUISIÇÃO DE BENS 1.289.406 780.197 2,87% 2,31% 60,51%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 13.603.433 10.128.495 37,30% 29,95% 74,46%

ENCARGOS FINANCEIROS 588.645 378.560 1,39% 1,12% 64,31%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.411.450 2.860.426 10,53% 8,46% 83,85%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 679.750 619.112 2,28% 1,83% 91,08%

SUB-TOTAL CORRENTES 34.328.379 27.156.240 100,00% 80,31% 79,11%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 36.855 10.648 0,16% 0,03% 28,89%

INVESTIMENTO OBRAS 7.028.741 3.239.459 48,66% 9,58% 46,09%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 371.255 199.189 2,99% 0,59% 53,65%

OUTROS INVESTIMENTOS 666.985 210.835 3,17% 0,62% 31,61%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 203.910 167.083 2,51% 0,49% 81,94%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 706.970 550.762 8,27% 1,63% 77,90%

AMORTIZAÇÕES 3.222.005 2.280.036 34,24% 6,74% 70,76%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!

SUB-TOTAL CAPITAL 12.236.721 6.658.014 100,00% 19,69% 54,41%

      TOTAL 46.565.100 33.814.254 100,00% 72,62%

DESIGNAÇÃO

2014
(Valores em Euros)
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Gráfico n.º 10 – Execução da despesa 

 
 
 

 
 

 

 

As despesas correntes verificavam uma execução de 79,11 %, equivalente, em termos 

absolutos, a €27.156.240. 

As rubricas com maior execução eram as despesas com o pessoal (execução de 83,96 %, 

€12.389.449), as transferências correntes (execução de 83,85%) e as outras despesas 

correntes (execução de 91,08%). Os encargos financeiros apresentavam uma execução de 

64,31%. 

A aquisição de bens apresentava uma execução de 60,51 % e a aquisição de serviços de 

74,46 %. 
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Gráfico n.º 11 – Execução das despesas correntes 

 
 
As Despesas de Capital, com uma execução de 54,41%, apresentavam um valor absoluto 

de €6.658.014. 

 

Gráfico n.º 12 – Execução das despesas de capital 

 
 
A dívida a fornecedores no final de Outubro de 2014 era de € 1.173.674,37. 
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As dívidas de médio e longo prazo registavam uma redução de € 3.446.916,20, ou seja, 

13,86% face ao final de 2013. 

 

Valor %

Empréstimos de Médio e Longo Prazo 22.416.425,14 20.300.121,23 -2.116.303,91 -10,43%

De Contratos de Locação Financeira 833.754,43 715.809,40 -117.945,03 -16,48%

Fornecedores c/c médio e longo prazo 4.522.435,25 3.466.176,56 -1.056.258,69 -30,47%

Fornecedores imobilizado médio e longo 
prazo

535.154,36 378.745,79 -156.408,57 -41,30%

Total 28.307.769,18 24.860.852,98 -3.446.916,20 -13,86%

Descrição

(Valores em Euros)

∆
2013 31-10-2014

 
 

 
 

5.11. 
Gráfico n.º 13 – Evolução da dívida de médio e longo prazo 

 
 

 
 
 
 
A redução permanente e sucessiva dos pagamentos em atraso no conceito fornecido pela 

Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, permitia afirmar no final de outubro que o 

Município do Barreiro, há já alguns meses, não possuía dívidas com os seus fornecedores 

superiores a 90 dias após a data de vencimento da fatura.  
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Fruto de um trabalho longo, exigente e que consubstancia um enorme avanço no 

conhecimento que dispomos da autarquia e dos instrumentos que temos ao nosso alcance 

para intervir sobre a sua realidade, recebemos os primeiros resultados da implementação do 

sistema de contabilidade de custos no Município. 

Este sistema promoveu uma grande alteração ao nível dos procedimentos e dos próprios 

registos contabilísticos. 

Pela sua complexidade, e fruto da dinâmica a que uma autarquia como a do Barreiro está 

sujeita, ao que acresce a dimensão do próprio plano de centros de custo, este sistema só 

poderá produzir resultados que permitam uma leitura realista dos dados, fornecendo 

elementos para uma gestão ainda mais eficaz, contando com a permanente colaboração de 

todos os serviços municipais. 

Este trabalho tem permitido desenvolver uma série de procedimentos contabilísticos que 

anteriormente só eram realizados no final de cada exercício. 

Desde logo o cálculo das amortizações, que passou a ser feito mensalmente, e a sua 

distribuição automática a cada um dos centros de custo respetivos. 

Também em todas as aquisições de bens e serviços, em todas as deliberações ou em 

qualquer outro tipo de despesa, tem existido a permanente preocupação de imputação 

imediata a um centro de custo. 

Ao nível do registo dos custos de mão-de-obra e de hora máquina, os serviços têm tido o 

cuidado de imputar cada uma das horas dos trabalhadores aos centros de custo efetivo, 

assegurando igualmente o registo das horas de utilização das máquinas e viaturas. 

Nas requisições ao armazém de material em stock, existe a preocupação de indicação do 

centro de custo onde o material irá ser aplicado. Esta indicação permite que as saídas sejam 

automaticamente registadas nos respetivos centros de custo. 

Ainda ao nível dos stocks, as entradas, saídas e regularizações têm sido efetuadas 

mensalmente de forma automática permitindo o lançamento às contas da classe 3, bem 

como à 61, em sistema de inventário permanente. 

No que toca à contabilidade, os custos com energia, seguros e comunicações, entre outros, 

estão a ser imputados diretamente ao centro de custo respetivo de modo a que a 

informação seja o mais fiável possível. 

Foram, igualmente, criados centros de proveitos, procurando contribuir desta forma para 

uma análise mais objetiva sobre determinadas atividades do Município. 

Com a certeza de que um sistema com esta complexidade está em permanente evolução e 

aperfeiçoamento, e que os primeiros dados poderão, de certa forma, espelhar ainda 

algumas (pequenas) debilidades, estamos convictos que, juntamente com a implementação 

do POCAL, podemos estar perante a maior “revolução” contabilística que o Município do 
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Barreiro já sofreu, desde logo pela forma como, num sentido denso, ampliou os princípios e 

preocupações de uma gestão financeiro-patrimonial rigorosa ao trabalho quotidiano de todos 

os serviços. 

 

Vale a pena, por último e à semelhança do que vimos fazendo em informações escritas 

anteriores, deixar presentes alguns indicadores específicos que merecem ser considerados. 

 

Evolução do n.º de trabalhadores no ano de 2014 (3.º 
Trimestre) 

Valor Indicativo Valor real Var. 

794 734 -60,00 -7,56% 
 

Fruto de limitações legais, o número de trabalhadores do Município tem, paulatinamente, 

sido reduzido, atingindo neste momento valores que, globalmente, ficam aquém das nossas 

necessidades.  

Neste sentido, temos procurado, dentro dos limites e restrições legais, assegurar, 

particularmente nas áreas operacionais, o reforço dos recursos humanos disponíves. 

 

Evolução da massa salarial no ano de 2014 (3.º Trimestre) 

 Valor Indicativo Valor real Var. 

Remunerações certas e permanentes 11.107.230,26 8.540.111,16 -2.567.119,10 
-

23,11% 

Trabalho Extraordinário e Ajudas de Custo 193.560,50 150.549,14 -43.011,36 
-

22,22% 

Prestações Sociais 153.772,50 92.684,96 -61.087,54 
-

39,73% 

Segurança Social 1.848.326,17 1.830.608,07 -17.718,10 -0,96% 

Encargos com Saúde 480.000,00 643.059,57 163.059,57 33,97% 

Total 13.782.889,43 11.257.012,90 -2.525.876,53 
-

18,33% 
 

O aumento registado nos encargos de saúde colhe explicação, em boa medida, na 

permanente liquidação de faturação à ADSE, a qual, concomitantemente, vem reforçar 

positivamente resultados significativos na redução da dívida municipal.  

De igual forma, a contribuição para o SNS vem influenciando esta rubrica negativamente, 

aumentando os encargos do Município. 

 

Evolução do n.º de horas extraordinárias no ano de 2014 (3.º Trimestre) 

Valor Indicativo Valor real Var. 

30.000,00 27.724,00 -2.276,00 -7,59% 
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Um início de Outono rigoroso, associado a outras atividades de natureza imprevisível, tem 

contribuído para uma aproximação progressiva do volume de horas extraordinárias 

realizadas àquele que, de início, estimáramos.  

Prevê-se, contudo, que o ano venha a encerrar, neste segmento específico, num quadro de 

quase coincidência entre resultados previstos e realizados. 

 

Evolução custo de horas extraordinárias e ajudas de custo no ano de 2014 (3.º Trimestre) 

 Valor Indicativo Valor real Var. 

Trabalho Extraordinário e Ajudas de Custo 193.560,50 150.549,14 -43.011,36 -22,22% 
 

Apesar de o número de horas já realizadas poder indiciar um ligeiro acréscimo do seu 

volume no final de 2014, tendo em conta o inicialmente estimado, já o seu valor efetivo irá 

ficar abaixo do estimado.  

Estes dados, lamentavelmente, apenas vêm reforçar a imagem que possuímos de um 

quadro legal que desvaloriza o valor do trabalho, contribuindo quer para a quebra 

progressiva do poder de compra dos funcionários públicos, quer para a crescente 

dificuldade que todas as autarquias registam em encontrar soluções de prestação de 

trabalho extraordinário (tantas vezes imprescindível) em moldes que sejam minimamente 

compensatórios para os trabalhadores.  

 

Evolução dos valores dos contratos no ano de 2014  
(3.º Trimestre) 

Valor Indicativo Valor real Var. 

1.520.000,00 1.899.915,13 379.915,13 24,99% 
 

O aumento registado no valor dos contratos fica a dever-se, essencialmente, ao fato de em 

2014 ter sido adjudicado o novo contrato de limpeza, (tornado necessário perante a rescisão 

do anterior) e a nova carteira de seguros do Município, ter sido contratada a SROC cuja 

existência foi imposta pelo novo regime financeiro das autarquias locais, e terem sido 

adjudicados os novos contratos de comunicações.  

Refira-se, contudo, que não obstante o valor global dos contratos celebrados ser superior ao 

estimado, qualquer deles representou, em concreto, um impacto positivo nas contas do 

Município, consubstanciando melhores condições, preços ou coberturas (seguros e 

comunicações) que os anteriormente vigentes. 

 

Evolução dos valores das rendas no ano de 2014 (3º Trimestre) 

Valor Indicativo Valor real Var. 

200.000,00 108.646,11 -91.353,89 -45,68% 
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Fruto do esforço continuado de renegociação dos contratos de arrendamento, bem como do 

termo, natural ou provocado, de outros, o valor das rendas devidas pelo Município tem vindo 

a sofrer reduções significativas face ao inicialmente estimado. 

 

Evolução dos valores das aquisições no ano de 2014  
(3.º Trimestre) 

Valor Indicativo Valor real Var. 

716.777,72 814.031,98 97.254,26 13,57% 
 

Resultado das permanentes solicitações a que a atividade do Município está sujeita no 

âmbito das suas atribuições e competências, tem-se verificado que o valor inicialmente 

estimado para este indicador ficou abaixo do real.   

A necessidade de reposição de stocks de modo a que os serviços operacionais possam 

exercer as suas tarefas, a conservação e manutenção da frota, a manutenção de espaços 

verdes e arruamentos, a atividade sócio - cultural, os mercados, os cemitérios, entre muitas 

outras áreas, têm merecido a nossa atenção e intervenção permanentes, com reflexos 

naturais na necessidade de mobilizar meios que tornem a nossa intervenção possível. 

 

Evolução dos custos com iluminação pública 2014  
(3.º Trimestre) 

2013 2014 Var. 

851.611,75 737.873,30 -113.738,45 -13,36% 
 

Apesar das medidas tomadas ao nível da iluminação pública, o fim da tarifa específica, 

associado ao aumento a que a mesma tem estado sujeita, tem impossibilitado atingir os 

valores inicialmente estimados 

 

Evolução dos subsídios atribuídos ano de 2014 (3.º Trimestre) 

Valor Indicativo Valor real Var. 

1.098.458,47 769.576,60 -328.881,87 -29,94% 
 
Os subsídios atribuídos apresentam-se, globalmente, em linha com o inicialmente previsto. 
  

Evolução das transferências para as juntas ano de 2014  
(3.º Trimestre) 

Valor Indicativo Valor real Var. 

1.275.467,53 956.007,42 -319.460,11 -25,05% 
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Os valores transferidos para as Juntas e Uniões de Freguesias estão de acordo com o 

protocolo de descentralização e com o acordo de execução celebrado entre o Município do 

Barreiro e cada uma das Freguesias ou União de Freguesias. 

 
Evolução do capital em dívida no ano de 2014 (3.º Trimestre) 

Valor Indicativo Valor real Var. 

19.812.501,67 20.463.196,00 650.694,33 3,28% 
 
Considerando que, no 4.º trimestre de 2014, o valor estimado de amortizações fixa-se em 

€1.108.724, o montante de capital em dívida no final de 2014 ficará abaixo do estimado. 

 
Evolução das receitas com concessões no ano de 2014  

(3.º Trimestre) 

2013 2014 Var. 

169.053,40 91.832,93 -77.220,47 -45,68% 
 

Ao longo do ano de 2014, o Município do Barreiro lançou um concurso para concessão de 

bancas e lojas nos diversos mercados que, fruto da atual conjuntura, não alcançou a 

procura desejada. 

Foi recentemente lançado novo procedimento concursal que, esperamos, deverá obter 

melhores resultados. 

De igual forma, o 4.º trimestre de 2014 receberá a concessão da Loja 21 do Mercado 1.º de 

Maio, beneficiando dos efeitos financeiros da mesma. 

A conjugação destes elementos, todavia, contribui para o resultado apurado. 

 

Evolução das cobranças em execução fiscal 2014 (3.º Trimestre) 

2013 2014 Var. 

391.371,88 429.102,44 37.730,56 9,64% 
 

As cobranças via execução fiscal continuam a refletir um acréscimo face a anos anteriores, 

sendo de esperar uma acentuação do diferencial positivo registado entre os valores 

previstos e realizados, até ao final do ano. 

  
Uma leitura integrada dos indicadores apresentados com a análise financeira supra 

expendida, permite uma leitura realista de uma situação financeira controlada e estável. 

De fato, não só lográmos recuperar a dívida a fornecedores como, simultaneamente, vimos 

mantendo a dívida atual em volumes e prazos absolutamente controlados, como se 

verifica, desde logo, pela sucessiva redução do prazo médio de pagamentos a 

fornecedores que, no final de setembro (dados DGAL), era de 75 dias, e pela 

inexistência de pagamentos em atraso. 



Capítulo V 
Situação Financeira do Município do Barreiro   

Intervenção escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro à Assembleia Municipal do Barreiro 
Sessão AM de 04 , 05, 09/12/2014 P

ág
. 3

6
 

Esta conjugação de fatores contribuirá, seguramente, para que se alcancem, 

progressivamente, resultados cada vez mais positivos e equilibrados, dos quais o 

quociente entre receitas do ano/cabimentos do ano apurado no final de outubro era já 

um bom espelho (em outubro, o total das receitas do ano superava o total dos 

cabimentos do ano). 

 
Ora, da análise dos dados referentes ao final do mês de Outubro, é possível concluir que 

houve uma consolidação do esforço de contenção iniciado em 2012 o que se traduz na 

redução do endividamento de curto, médio e longo prazo e dos pagamentos em atraso. 

Sendo possível afirmar que: 

A receita global aumentou em relação a igual período de 2013; 

Os cabimentos do ano de 2014 apresentam uma redução face ao período homólogo de 

2013; 

Os pagamentos registam um acréscimo face a 2013 (se excluirmos o PAEL); 

A execução da receita permitiu assegurar os encargos imediatos do Município; 

O endividamento global reduziu-se, de forma significativa, face ao final de 2013; 

Inexistem pagamentos em atraso (dívidas vencidas com mais de 90 dias – conceito LCPA); 

Foi implementado o sistema de contabilidade de custos com “produção” dos primeiros dados 

para análise. 

 

… 
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Designação Fornecedor Data contrato Valor anual Observações

Aquisição de serviços de l impeza, manutenção e conservação do jardim da 

Av. Bento Gonçalves e do Jardim do convento da Verderena
Decoverdi, S.A 20-02-2014 29.880,00

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

renovável até 3 anos

Aquisição de serviços para a realização de inspeções periódicas, 

reinspecções e inspeções extraordinárias a ascensores, monta cargas, 

escadas mecânicas e tapetes rolantes

Ecatotalinpse, S.A. 26-02-2014 9.160,80
Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

renovável até 3 anos

Aquisição de serviços para a l impeza de instalações municipais Astrolimpa, S.A. 26-03-2014 189.693,48
Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

Termina em 31-05-2015

Renovação do contrato de subscrição AutoDesk (Anos de 2014, 2015 e 2016)

PH Informática, S.A. 02-04-2014 8.569,00
Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

Termina em 02-04-2017

Prestação de serviços na área de seguros, com publicação de anúncio no 

JOUE
Fidelidade, S.A. 30-04-2014 300.161,49 Termina em 30-04-2017

Prestação de serviços na área da certificação e auditoria externa às contas 

do Município do Barreiro
BCA-Batista da Costa e 

Associados, SROC, SA
27-05-2014 7.800,00

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 27-05-2017

Fornecimento contínuo de 550 Ton. massas asfálticas calcárias de desgaste, 

sem transporte
José Marques Galo, S.A. 09-06-2014 36.100,00

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 09-06-2015

Aquisição de serviços de comunicações de dados fixos e móveis, para a 

Câmara Municipal do Barreiro
Vodafone Portugal, S.A. 01-07-2014 24.912,96

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 30-06-2016

Aquisição de serviços de comunicações móveis de voz, para a Câmara 

Municipal do Barreiro
Vodafone Portugal, S.A. 01-07-2014 36.972,00

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 30-06-2016

Aquisição de serviços de comunicações fixas para voz, para a Câmara 

Municipal do Barreiro
Vodafone Portugal, S.A. 01-07-2014 24.900,00

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 30-06-2016

Aquisição de serviços contínuos para assistência técnica especializada para 

os veículos pesados, da marca volvo, da frota municipal 
Auto Sueco, S.A. 17-07-2014 7.500,00

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 17-07-2015

Aquisição de serviços de manutenção de todas as unidades internas e 

externas de aparelhos de ar condicionado instalados em todos os edifícios 

Municipais e dos equipamentos das redes de frio existentes nos Mercados 

Municipais

Dufrio, de João Paulo 

Marques
25-07-2014 12.920,00

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 25-07-2017

Aquisição de serviços de cópia e impressão, com manutenção e consumíveis 

para a Câmara Municipal do Barreiro
Disporsado, Lda. 12-08-2014 37.250,00

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 12-08-2016

Aluguer de equipamentos multifuncionais de cópia e impressão, com 

assistência técnica e aluguer de software de gestão de cópia e impressão, 

para a Câmara Municipal do Barreiro

Disporsado, Lda. 12-08-2014 19.904,52
Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 12-08-2016

Aquisição de serviços para levantamento detalhado das infraestruturas de 

rede existentes na Câmara Municipal do Barreiro
Disporsado, Lda. 12-08-2014 16.304,16

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 12-08-2016

Aquisição de serviços para recolha e transporte de sacões de entulho e ervas, 

de 1 m3 de capacidade
SUMA. S.A. 12-08-2014 24.538,80

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 12-02-2015

Aquisição de serviços para gestão do projecto Biodiscoveries (LIFE 

BIO/PT/000386) financiado pelo programa LIFE+ 
Desafio das Letras 11-09-2014 14.940,00

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 11-09-2015

Prestação de serviços para a elaboração do estudo de viabil idade económico-

financeira da gestão da frota municipal
Smart Vision, Lda 17-09-2014 17.000,00

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 17-01-2015

Aquisição de componentes para reparação de contadores de água
Resopre, S.A. 17-09-2014 10.498,50

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 17-02-2015

Aquisição de serviços para l impeza, manutenção e conservação do parque 

Catarina Eufémia, no Município do Barreiro
O Nabo do Brejo, Lda 18-09-2014 26.880,00

Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 18-09-2017

Aquisição de serviços para a monitorização de recuperação dos habitats das 

áreas intervencionadas no projeto biodiscoveries designado por Life 13 

BIO/PT/000386 financiado pelo programa Life+

Floradata, Lda 24-10-2014 5.000,00
Acresce IVA à taxa legal em vigor - 

termina em 24-10-2019

Listagem de contratos plurianuais celebrados no período de 01-01-2014 a 31-10-2014
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SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2004) 

Tribunal Central Administrativo Sul 

Proc.º Nº 01742/07 – 2º Juízo – 2ª Secção (Contencioso Tributário) 

Proferida decisão favorável à C.M.B. Arguida nulidade do acórdão pela SETGÁS. Pendente 

de decisão quanto à nulidade. 

 

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL (IGFSS, IP) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Secção de Processos de Setúbal – 1501 

Proc.º Nº 15012006011287230 e Apensos 

Aguarda decisão. 

 

STAL – LUÍS ALBERTO DA PIEDADE MIGUEL 
Acção Administrativa Especial de Impugnação de Acto Administrativo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Proc.º Nº 894/06.6BEALM 

Decisão favorável ao Município do Barreiro. Interposição de recurso pelo STAL. 

Apresentadas contra-alegações de recurso. 

 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação de Taxas (2008) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Proc.º Nº 934/08.4BEALM 

Apresentada contestação. 

 

ZON/TV CABO PORTGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Proc.º Nº 1021/08.0BEALM 

Apresentadas alegações. 

 

LUCÍLIA GOMES RENTE E ILDA MARIA GOMES RENTE 

Oposição 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Proc.º Nº 948/08.4BEALM 

17.04.12 – Recebemos oposição enviada pela Dr.ª Beatriz Peres/DAG. 
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27.04.12 – Apresentámos alegações 

 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

Proc.º Nº 724/09.7BEALM 

16.12.09 - Foi apresentada contestação. 

25.09.13 – Recebemos notificação para nos pronunciarmos sobre requerimento da parte 

contrária e juntar processo administrativo. 

03.10.13 – Foi entregue requerimento no TAF Almada – Unidade Orgânica 2. Protestando 

juntar processo administrativo (6 Vols.) caso se entenda por necessário. 

 

SETGÁS – SOC. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Proc.º 962/09.2BEALM 

05.01.10 - Foi apresentada contestação. 

29.10.10 – Setgás apresentou alegações. 

02.11.10 – Junção aos autos do processo administrativo. 

 

ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

Proc.º Nº 1212/09.7BEALM 

Foi apresentada contestação. 

26.11.12 – Recebemos parecer do Ministério Público 

12.03.13 – Recebemos requerimento da Zon Tv Cabo Portuguesa, S.A. 

 

ZON/TV CABO PORTUGAL. S.A. 

Impugnação Judicial 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada  

Procº Nº 655/09.0BEALM 

Foi apresentada contestação. 

 

STAL – CRISTINA MARIA RODRIGUES SILVA (14.02.11) 

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 
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Procº nº 87/11.0BEALM 

Apresentada contestação. 

30.01.12 – A decorrer prazo para apresentação de alegações. 

03.02.12 – Apresentámos alegações 

17.06.13 – Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada devolveu processo administrativo. 

18.06.13 – Remetemos processo administrativo à Dr.ª Beatriz Peres/DAG. 

 

STAL – ALBERTO JOSÉ (22.02.11) 

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Procº nº 116/11.8BEALM 

22.02.11 – Recebida P.I. no escritório, com 30 dias de prazo para apresentar contestação. 

21.07.11 - Recebida notificação do TAF Almada, para serem apresentadas alegações 

sucintas. 

19.09.11 – Recebida alegações da Dr.ª Mª Del Carmen de La Fuente.  

19.10.11 – Recebida notificação do TAF Almada com alegações da Dr.ª Mª Del Carmen de 

La Fuente. 

07.12.11 – Recebida sentença.  

09.12.11 – Sentença enviada à Dr.ª Beatriz Peres/DAG. 

12.03.12 – Recebida notificação com conta para receber 

14.03.12 – Enviada notificação com conta a receber p/Dr.ª Beatriz Peres – DAG. 

22.06.12 – Enviada P.I. e Contestação,  

03.07.12 – Recebemos requerimento da Dr.ª M.ª Carmen de la Fuente, com pedido de 

execução de sentença de anulação de actos administrativos. 

 

CARLOS HUGO PEREZ DIMAS GIL (08.11.11) 

MARIA DEL OLVIDO PEREZ Y BAÑUELOS GIL 

VICTOR MANUEL PEREZ DIMAS GIL 

Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

Procº nº 761/11.1BEALM 

06.12.11 – Apresentámos contestação 

17.05.13 – Recebemos sentença. 

20.05.13 – Enviámos sentença P/Dr.ª Beatriz Peres/DAG 

07.06.13 -  Enviámos requerimento c/comprovativo de pagamento de taxa de justiça 

18.07.13 – Recebemos notificação com data de audiência preliminar. 

19.07.13- Recebemos procuração com poderes especiais  
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16.09.13 – Tribunal informou que a audiência prévia ficou sem efeito. Aguardar nova 

notificação com designação de data. 

26.03.14 – Enviado requerimento probatório p/Tribunal, através do SITAF 

21.10.14 – Recebemos notificação para a realização de audiência prévia no dia 19.11.14, às 

10h00. 

 

JOAQUIM JOSÉ GRÁCIO RIBEIRO (15.05.12) 

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

Procº nº 393/12.7BEALM 

15.05.12 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

08.06.12 – Apresentámos contestação 

05.09.12 – Recebemos notificação do Tribunal para serem apresentadas alegações. 

09.10.12 – Apresentámos alegações 

07.11.12 – Recebemos substabelecimento da Dr.ª Alexandra Simão José 

 

APN – PUBLICIDADE, LDA  (27.06.12) 

Impugnação 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 2 

783/10.0BEALM 

27.06.12 – Recebemos requerimento da C.M.B. a revogar mandato conferido ao Dr. Manuel 

Fernando Salazar e Procuração nº 06/2012 

 

TRANSPORTES SUL DO TEJO, S.A. (07.11.12) 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Procº nº 442/10.3BEALM   

08.11.12 – Envio de requerimento c/junção de procuração forense p/TAF Almada 

22.11.12 – Recebemos requerimento com documentos dos TSB – Transportes Sul do Tejo, 

S.A. 

03.12.12 – Enviámos resposta p/TAF Almada. 

20.01.14 – Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 

e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

03.10.14 – Recebemos requerimento da parte contrária onde manifesta ao Tribunal que as 

partes não chegaram a acordo 

07.10.14 – Enviámos requerimento a subscrever os termos do requerimento da parte 

contrária. 
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23.10.14 – Enviámos requerimento onde consta que deve ser indeferia a intervenção 

requerida pelos TST. 

 

JOÃO ALBERTO RAMOS NUNES (07.12.12) 

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

Procº nº 1013/12.5BEALM 

07.12.12 – Recebemos P.I.. com prazo de 30 dias para contestar 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

06.01.14 – Recebemos alegações da parte contrária, via fax. 

29.01.14 – Apresentámos alegações. 

 

LIBERTY SEGUROS, S.A.(18.12.12) 

Acção Administrativa Comum – Forma Sumária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 

Procº nº 1062/12.3BEALM 

18.12.12 – Recebemos P.I. com prazo de 20 dias para apresentar contestação 

04.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada. 

07.11.13 – Enviado p/Tribunal requerimento probatório e certidão 

 

HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (18.12.12) 

Acção Administrativa Especial de pretensão Conexa com Actos Administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

Procº nº 1075/12.5BEALM 

18.12.12 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

22.01.13 – Enviámos contestação p/TAF Almada 

07.03.13 – Envio do processo administrativo p/TAF Almada (constituído por Volume I e II) 

17.06.14 -  Envio de alegações p/TAF Almada 

 

SOMAFRE – CONSTRUÇÕES, LDA (07.03.13) 

Injunção 

Tribunal de Família e de Menores e de Comarca do Barreiro – 2º Juízo Cível 

Procº nº 208055/12.6YIPRT 

05.03.13 – Recebemos da Dr.ª Beatriz Peres/DAG fotocópia da notificação para proceder ao 

pagamento da taxa de justiça e da multa.  

08.03.13 – Elaborado requerimento com junção do comprovativo do pagamento da taxa de 

justiça e onde foi requerido reforma da multa. 
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14.03.13 – Recebemos despacho com dispensa do pagamento da multa processual e 

confirmação do pagamento da taxa de justiça ter sido efectuado no prazo legal. 

14.03.12 - Notificação ao A. para em 10 dias aperfeiçoar P.I. . 

01.04.13 – O A. apresentou P.I. aperfeiçoado 

20.05.13 – Realização de audiência preliminar 

19.06.13 – Elaboração de requerimento em como as Partes não chegaram a acordo. 

03.10.13 – Data de designação para a audiência de discussão e julgamento. 

15.10.13 – Enviado requerimento com comprovativo do pagamento de taxa de justiça. 

28.01.14 – Recebemos notificação com alteração de data de audiência de julgamento e 

notificámos a C.M.B. 

29.04.14 – Audiência de julgamento 

28.10.14 – Proferida sentença favorável à C.M.B. 

28.10.14 - Sentença enviada à Drª Carla Filipe/DAG (mail) 

 

THYSSENKRUPP ELEVADORES, LDA (05.06.13) 

Acção Administrativa Comum – Forma ordinária 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

05.06.13 -  Recebemos processo no escritório, com 30 dias para apresentar contestação. 

(processo recebido a 23.05.13, pela C.M.B.) 

24.06.13 – Enviámos contestação. 

18.09.13 – Recebemos notificação do tribunal, para em 10 dias esclarecer se a entidade 

demandada prevê o pagamento das restantes facturas reclamadas, proximamente. 

27.09.13 – Enviámos requerimento para Tribunal 

29.11.13 – Requerimento recebido da parte contrária – Dr. Miguel Mora do Vale 

09.12.13 – Enviámos requerimento/resposta p/TAF Almada. 

17.12.13 - Recebemos despacho para ser apresentado “objecto de litígio”, “temas de prova” 

e requerimentos probatórios ou serem alterados os que tiverem sido apresentados. 

13.01.14 – Enviámos requerimento com rol de testemunhas/ TAF Almada, Unidade 

Orgânica 1. 

24.09.14 – Envio de Requerimento por plataforma electrónica 

 

STAL/JOAQUIM AUGUSTO MARTINHO VILAS BOAS ALMEIDA (09.07.13) 

Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada  

Procº nº 610/13.6BEALM 

09.07.13 – Recebemos P.I. com 30 dias para apresentar contestação 

12.09.13 – Enviámos a referência para proceder ao pagamento DUC  
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17.09.13 – Recebemos o comprovativo do pagamento DUC  

20.09.13 - Enviámos contestação para Tribunal. 

23.01.14 - Enviámos processo administrativo para Tribunal 

 

CONSTROPE – CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. (12.12.13) 

Injunção 

Balcão Nacional de Injunções 

Injunção nº 167062/13.0YIPRT 

12.12.13 – Recebemos notificação da C.M.B. para proceder à apresentação da oposição. 

03.01.14 – Enviámos oposição 

15.04.14 – Recebemos aperfeiçoamento dos articulados 

17.04.14 – Enviámos para DIEPEM, p/Engª Ana Correia, para comentar. 

21.05.14 – Enviámos contestação (no exercício do contraditório). 

28.10.14 – Entregue no Tribunal processo administrativo, constituído por 7 volumes e 1 cd. 

Pc 0100.216 

 

MARIA FERREIRA MARCELINO (24.01.14) 

Procº nº 3622/13.6TBBRR - Comarca de Lisboa - Moita – Inst. Local – Secção Cível – J2 

22.10.14 – Recebemos notificação com designação de audiência prévia para 12.11.14, às 

10h00 

 

CONSTROPE – CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. (13.03.14) 

Procº nº 48/14.8BEALM 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

13.03.14 – Recebemos P.I. que nos foi remetida da C.M.B. Prazo termina a 17.03.14, para 

apresentar contestação 

17.03.14 – Enviámos contestação. 

21.05.14 – Enviámos requerimento a confirmar o que já fora afirmado na contestação. 

11.06.14 – Enviado requerimento com a requerer admissão de notificação às partes 

 

ASAE – AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA (19.05.14) 

Procº nº 2421/13.5TBBRR 

Tribunal de Família e Menores e de Comarca do Barreiro – 1º juízo Criminal  

19.05.14 – Recebemos processo do DAG, com notificação para audiência de julgamento no 

dia 22.05.14, às 09h15 

21.05.14 – Enviado requerimento para Tribunal a solicitar prazo para organização do 

processo. 
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15.10.14 – Audiência de julgamento 

27.10.14 – Leitura de sentença 

28.10.14 – Sentença desfavorável à C.M.B. (testemunha da C.M.B. não compareceu à 

audiência de julgamento). 

28.10.14 – Sentença enviada à Drª Carla Filipe 

 

DIOGO ALEXANDRE CRAVEIRO GUIMARÃES E BRÁULIO FILIPE CONDE SANTOS 

(Agosto 2014) 

Inquérito 

Procº nº 968/12.4PBBRR 

Serviços do Ministério Público do Barreiro – Secção de Processos 

Em prazo para requerer abertura de Instrução 

 

CARLOS MANUEL VIEGAS CERQUEIRA (AGOSTO 2014) 

Inquérito 

Procº nº 375/10.3PCBRR 

Serviços do Ministério Público do Barreiro – Secção de Processos 

Em prazo para requerer abertura de Instrução 

 

PAMAFE INFORMÁTICA, LDA (Agosto 2014) 

Processo de Execução 

Procº nº 1130/12.1BEALM 

Tribunal Administrativo e fiscal de Almada – Unidade Orgânica 1 

PA 28/2014  - Serviços do Ministério Público 

26.06.14 -  Enviado requerimento a requerer arquivamento do PA. 

 

PROCESSO N.º 603/05.7BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida pela SEGUM – Soc. de Construções, S.A. contra a CMB.  

Impugnação de cobrança de taxas. 

Aguarda sentença. 

 

PROCESSO N.º 713/06.3BEALM DO TAF DE ALMADA 

A. : A Industrial de Construção Cruz & Cruz, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Redigidas alegações finais para o TCA Sul 

Acórdão desfavorável ao Município  

Foi interposto recurso de revista. 
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PROCESSO N.º 3002/07.2BELSB da 4ª unid. org. do Trib. Adm. Circ. Lisboa 

Ação proposta pela AMEC – Associação de Música Educação e Cultura contra a CMB com 

base em protocolo que assinou com o Município. 

Sentença proferida em 13/02/2009; Incompetência do T. Adm. Círculo de Lisboa. Remessa 

dos autos para o TAF de Almada. 

Julgamento marcado para 08/06/2011. 

Foram juntos novos documentos na sequência da decisão proferida em audiência de 

julgamento. 

Foi proferida sentença, na qual o Município foi condenado a pagar à A. 90.409,48€ (noventa 

mil, quatrocentos e nove euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido de juros. 

Foi apresentado recurso em Dezembro de 2012 e foi distribuído no TCA Sul em 14-01-2013. 

Aguarda Acórdão. 

 

PROCESSO N.º 788/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

A. : Arkhétypos – Atelier de Arquitectura, Lda. 

R. : Câmara Municipal do Barreiro 

Ação de responsabilidade civil extracontratual por anulação de concurso de ideias. Ação 

contestada pela CMB. 

Resposta à matéria de facto constante da base instrutória em 16.11.2009. 

Sentença favorável ao Município.  

A autora recorreu e já foram produzidas alegações no TCA. 

 

PROCESSO N.º 1030/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida por Vitor Correia Duarte e Manuel Crespo na qual é pedida indemnização ao 

Município por ocupação de terreno. 

Contestada em 07/09/2009. 

Sentença proferida em 03/05/2010 faorável ao Município a julgar procedente a excepção da 

incompetência do Tribunal. 

Os Autores intentaram nova ação (processo n.º 2125/10.5TBBRR no Tribunal Cível). Foi 

contestada e foi elaborada sentença a dar razão aos Autores no pedido indemnizatório.  

Foi interposto recurso que ainda está no Tribunal da Relação. 

 

PROCESSO N.º 998/08.0BEALM DO TAF DE ALMADA 
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Ação movida por Noémia Santos Martins na qual se pretende impugnar despacho do Sr. 

Vereador Joaquim Matias que ordena demolição de prédio em ruínas. 

Despacho saneador notificado em 15.04.2010. Apresentadas alegações em Outubro de 

2010. 

Proferida sentença desfavorável ao Município. Já foi interposto recurso em 28/11/2011, que 

corre na 1ª Secção do 2º Juízo (Contencioso Administrativo) do TCA Sul, sob o n.º 8636/12. 

Acórdão proferido em 24 de Julho de 2014 – decisão desfavorável ao Município.  

 

PROCESSO N.º 797/09.2BEALM DO TAF DE ALMADA 

Ação movida pelo Mº. Público pedindo a declaração de ilegalidade da tarifa do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Pluviais. 

Oposição enviada em 11.09.2009. Foi recebida resposta do Mº.Pº. 

Aguarda decisão que pode passar por alegações. 

  

PROCESSO N.º 915/09.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do Regulamento Municipal de 

Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.12.2009.  

A aguardar sentença. 

 

PROCESSO N.º 1041/09.8BEALM DO TAF DE ALMADA 

Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra aplicação do mesmo Regulamento 

em matéria de liquidação de nova taxa. Contestação em 11.12.2009. Produzidas alegações 

em 5/12/2011. 

O processo voltou à fase de contestação em Julho de 2014 

Contra-alegações apresentadas em Setembro de 2014 

 

PROCESSO N.º 1014/08.8BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação de Autedor – Publicidade Exterior, Lda. contra aplicação do Regulamento 

Municipal de Taxas e Licenças em matéria de publicidade. Contestação em 11.05.2009. 

Alegações de direito em 28.12.2009. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

PROCESSO N.º 303/07.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

Impugnação de posse administrativa de imóvel em 28/12/2006. 

Junção de procuração no processo em 05.04.2010.  

Sentença de 03/01/2011 desfavorável ao Município.  
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Foi interposto recurso em 01/02/2011. 

Incidente de Habilitação de Herdeiros de uma das A.A. em 14 de Janeiro de 2010. 

Distribuído no TCA Sul em 21-03-2011. 

Proferido acórdão em 13 de Setembro de 2014 – o processo vai baixar ao TAF para nova 

decisão. 

 

PROCESSO N.º 658/07.0TBBRR do 2º. Juízo do Tribunal Judicial do Barreiro 

Ação cível com pedido de indemnização movida por Raquel Maria Lino de Oliveira contra 

vários R.R., incluindo o Município do Barreiro. 

A ação de indemnização, com fundamento na morte de um menor por queda numa cisterna 

não vedada, não foi contestada pelo Município. Ulteriores desenvolvimentos foram decididos 

por despacho, designadamente os decorrentes do falecimento de alguns réus.  

Foram indicadas testemunhas nos autos e prova documental, em como a rede em causa é 

privada, em Outubro de 2013. 

 

PROCESSO N.º 272/10.2BESNT – 3ª. Unid. Org. do TAF de Sintra 

Ação Administrativa Especial interposta pelo Município de Cascais contra a CDPOR de 

Lisboa em que o Município do Barreiro é contra-interessado. 

Contestação elaborada em 14 de Abril de 2010. 

Proferido despacho saneador em 08 de Setembro de 2014 

Aguarda decisão. 

 

PROCESSO N.º 725/10.2 da U.O. 2 do TAF de Almada 

Impugnante: Galp – Comercialização Portugal S.A. 

Impugnada: Fazenda Pública 

Exequente(?) – Município do Barreiro 

Foi contestada a impugnação. Aguarda-se despacho que decida as exceções invocadas. 

Sentença favorável ao Município. 

Foi apresentado recurso para o TCA do Sul e foram apresentadas as respetivas alegações 

em Julho de 2014. 

 

 

PROCESSO N.º 2125/10.5TBBRR – Trib. Fam. Men. e Comarca do Barreiro - 3º. Juízo 

Cível 

A.A.: Vitor Duarte e Outros 

R. : Município do Barreiro 
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Foram apresentadas alegações no recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça, 

em 28 de Maio de 2012. 

 

PROCESSO N.º 152/12.7BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Parque Península – Exploração de Parques Comerciais, SA  

R.: Município do Barreiro 

Foi junto o processo administrativo em 14 de Março de 2012. 

Em 21 de Maio de 2012, foi apresentado requerimento no TAF de Almada, com vista à ação 

interposta seguir a forma indicada pela A. 

Após nova distribuição do processo, foi junto requerimento em 23 de Agosto, reiterando que 

já havíamos procedido à junção do processo administrativo. 

 

PROCESSO N.º 504/12.2BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: João Luís Cardeiras Limas 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos contestada em 

13 de Julho de 2012. 

Alegações apresentadas em Fevereiro de 2014. 

 

PROCESSO N.º 1119/12.0BEALM DO TAF DE ALMADA 

A: Zeferino Semedo de Brito e Fátima Maria Ferreira Morgado 

R.: Município do Barreiro 

Acão administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos. 

Contestação apresentada em 22 de Fevereiro de 2013 

Parecer do MP favorável ao Município, notificado em 31 de Maio de 2013  

Nulidade da citação notificada em 16 de Maio de 2014. 

Ação contestada em Junho de 2014. 

 

PROCESSO N.º 1105/09.8BEALM DO TAF DE ALMADA – 2ª Unid. Org. 

Ação de impugnação movida pela Cipol, S.A., deduzindo pedido contra a liquidação de 

taxas devidas pela instalação de bombas combustíveis liquidas e gasosas em propriedade 

privada com abastecimento na via pública e no interior de propriedade. 

Ação contestada.  

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso.  

 

PROCESSO N.º 1325/09.5BEALM DO TAF DE ALMADA 
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Nova impugnação de Mestres – Publicidade, Lda. contra a liquidação de nova taxa ao abrigo 

do mesmo Regulamento. Contestação em 12.01.2009. 

Sentença favorável ao Município em Maio de 2014. 

Foi interposto recurso e foram apresentadas as correspondentes alegações em Julho de 

2014. 

 

PROCESSO N.º 1642/14.2TBRR do Tribunal de Família, Menores e de Comarca do 

Barreiro 

A. Forte & Pinheiro 

R. Município do Barreiro 

Ação declarativa relativamente ao licenciamento de uma alteração ao edifício sito na Rua 

Nuno Tristão, N.º 22-B, Alto do Seixalinho, Barreiro 

Contestada em 19 de Setembro de 2014 

 



Capítulo VII 
Deliberações 

Intervenção escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro à Assembleia Municipal do Barreiro 
04 , 05, 09/12/2014 

 

 

N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

16 03-09-2014 241 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE CMB REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2014 

16 03-09-2014 242 MOÇÃO – A REFORMA DO MAPA JUDICIÁRIO 

16 03-09-2014 243 
RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE OVP LIQUIDADAS PELA ONITELECOM INFOCOMUNICAÇÕES, SA - ENTRADA EM 
VIGOR DA TMDP-(OVP/43/06) 

16 03-09-2014 244 
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO, RELATIVO AO RAMAL DE AGUA REQ. Nº 19477 DE 2013/10/14 – RUA MIGUEL 
BOMBARDA Nº 212 R/C ESQ – BARREIRO 

16 03-09-2014 245 EMPREITADA DA ESCOLA EB1+ JI Nº2 DO LAVRADIO-AMPLIAÇÃO – ANULAÇÃO DA EMPREITADA 

16 03-09-2014 246 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 
ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2014/2015 

16 03-09-2014 247 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA NO ÂMBITO DAS 
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA 

16 03-09-2014 248 

PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO E AS ENTIDADES PROMOTORAS DO 
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA 

16 03-09-2014 249 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO CONCELHO 

16 03-09-2014 250 
1ª EDIÇÃO DO MÊS DA FOTOGRAFIA DO BARREIRO – CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

16 03-09-2014 251 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE A ENTIDADE - FAUX 
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Deliberações 

 

Intervenção escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro à Assembleia Municipal do Barreiro 
Sessão AM de 04 , 05, 09/12/2014 

 

N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

16 03-09-2014 252 TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (I.M.I.) A VIGORAR PARA 2015 

16 03-09-2014 253 

PEDIDO DE PARECER AO ABRIGO DO ARTIGO 54º DA LEI Nº 91/95, DE 2 DE SETEMBRO, NA SUA ATUAL 
REDAÇÃO – QUINTA DA CHAPELEIRA – SITIO DOS PEREIRAS E DOS AMÉRICOS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
PALHAIS E COINA – (CRT/341/2014) 
 

16 03-09-2014 254 
DIREITO DE PREFERÊNCIA NA TRANSMISSÃO A TITULO ONEROSO DO IMÓVEL SITO NA RUA ALMIRANTE REIS, 
88 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DO BARREIRO E LAVRADIO – (DPF/2/14) 
 

16 03-09-2014 255 DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS ESPECIALIDADES EM ZONAS AUGI – (DGU/1/10) 

16 03-09-2014 256 

ANULAÇÃO E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS – REVOGAÇÃO DA LICENÇA DO ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO Nº 2/2010 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PALHAIS E COINA – 
(LT/7/05/ALV) 
 

16 03-09-2014 257 

PROPOSTA DE DEVOLUÇÃO DE VERBA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA DETERMINAÇÃO DO 
NÍVEL DE CONSERVAÇÃO – RUA S. PEDRO DE ALCÂNTARA Nº 29, 1º ESQ. - UNIÃO DAS FREGUESIAS DO ALTO 
DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA – OI/21/14 
 

16 03-09-2014 258 FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS DE 2015, RECEITA A ARRECADAR EM 2016 

16 03-09-2014 259 DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL EM 2014 A COBRAR NO ANO DE 2015 

16 03-09-2014 260 
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL A CANDIDATOS QUE NÃO POSSUAM UMA 
RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO PREVIAMENTE CONSTITUÍDA 
 

16 03-09-2014 261 PROCESSO DISCIPLINAR Nº 01/2014 - DECISÃO FINAL 

16 03-09-2014 262 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE/SNACK-BAR 
OU CAFÉ/PASTELARIA, NO PARQUE PAZ E AMIZADE, SITO NA QUINTA DA LOMBA, À FIRMA “PASTELARIA 
DIANA, LDA” 
 

16 03-09-2014 263 PROC Nº 398/14 DGFP. PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO 
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Deliberações 
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Sessão AM de 04 , 05, 09/12/2014 

 

N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

16 03-09-2014 264 
REVOGAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DAS MESAS NºS 92-93-94, DE 
FRUTAS E HORTALIÇAS, DO MERCADO MUNICIPAL DO LAVRADIO – PROC.Nº652/C-A 
 

16 03-09-2014 265 Voto de pesar “JOSÉ JORGE VALENTE”; 
 

17 17/09/2014 267 
TRANSIÇÃO DA UNIVERSALIDADE DA ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETÚBAL PARA A ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL, EM CUMPRIMENTO DA LEI N.º 36/2014, DE 26 DE JUNHO;  
 

17 17/09/2014 268 RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE A ENTIDADE DO CONCELHO; 
 

17 17/09/2014 269 
REVOGAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DAS MESAS NºS 92-93-94, DE 
FRUTAS E HORTALIÇAS, DO MERCADO MUNICIPAL DO LAVRADIO – PROC.Nº652/C-A 
 

17 17/09/2014 270 Voto de pesar “JOSÉ JORGE VALENTE”; 
 

17 17/09/2014 271 
TRANSIÇÃO DA UNIVERSALIDADE DA ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETÚBAL PARA A ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL, EM CUMPRIMENTO DA LEI N.º 36/2014, DE 26 DE JUNHO;  
 

17 17/09/2014 272 EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DA QUINTA DA MINA E CIDADE SOL – FASE 1”; 

17 17/09/2014 273 
EMPREITADA “CIDADE PARA TODOS- LIMPEZA DA QUINTA DA MINA E REQUALIFICAÇÃO DO PASSEIO 
MARGINAL”; 
 

17 17/09/2014 274 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO; 
 

17 17/09/2014 275 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À «RUMO – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL»; 
 

17 17/09/2014 276 
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O BARREIRO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE 
REABILITAÇÃO URBANA DO CONCELHO DO BARREIRO; 
 

 

 

 



Capítulo VIII 
Deliberações 

 

Intervenção escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro à Assembleia Municipal do Barreiro 
Sessão AM de 04 , 05, 09/12/2014 

 

N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

18 01/10/2014 277 Saudação: “Associação de cicloturismo FIDALBYKE; 
 

18 01/10/2014 278 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE CMB REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014; 
 

18 01/10/2014 279 
ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA “ADREPES – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL DA 
PENÍNSULA DE SETÚBAL”; 
 

18 01/10/2014 280 SAUDAÇÃO: «CLUBE DE VELA DO BARREIRO»; 
 

18 01/10/2014 281 PROTOCOLO DE PARCERIA COM O INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL; 
 

18 01/10/2014 282 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DO BARREIRO DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE SETÚBAL; 
 

18 01/10/2014 283 
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DO BARREIRO E A “ASSOCIAÇÃO HUMANA PORTUGAL” PARA 
RECOLHA DE ROUPA USADA PARA RECICLAGEM; 
 

18 01/10/2014 284 

PROTOCOLO PARA A CEDÊNCIA DE ESPAÇOS NOS ESTABELECIMENTOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO EM 
ALGUNS AGRUPAMENTOS NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA PARA ALÉM DOS HORÁRIOS DA 
COMPONENTE CURRICULAR E DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR; 
 

18 01/10/2014 285 

RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO Nº 248/2014 DE 3 DE SETEMBRO – “PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DO BARREIRO E AS ENTIDADES PROMOTORAS DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE 
ANIMAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NOS 
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA.”; 
 

18 01/10/2014 286 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR; 
 

18 01/10/2014 287 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – VALORES DO SUBSÍDIO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR; 
 

 

 



Capítulo VIII 
Deliberações 

 

Intervenção escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro à Assembleia Municipal do Barreiro 
Sessão AM de 04 , 05, 09/12/2014 

N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

18 01/10/2014 288 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS; 
 

18 01/10/2014 289 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À “RUMO – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL”; 
 

18 01/10/2014 290 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO “GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DA VERDERENA”; 
 

18 01/10/2014 291 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE ATLETISMO; 
 

18 01/10/2014 292 ALTERAÇÃO À COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ASSOCIATIVISMO;  
 

18 01/10/2014 293 CEDÊNCIA DE TRANSPORTE À ASSOCIAÇÃO DE ACADÉMICA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL; 
 

18 01/10/2014 294 
DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO 
NA RUA MIGUEL BOMBARDA (PAVILHÕES); 
 

18 01/10/2014 295 
2º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/2013 – BAIRRO 1º DE MAIO AUGI Nº 3, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE ALTO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA; 
 

18 01/10/2014 296 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE AUSÊNCIA AO LUGAR Nº 37 DO MERCADO ABASTECEDOR DO BARREIRO (PROC 
452/C); 
 

19 15/10/2014 297 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DE CMB REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2014 
 

19 15/10/2014 298 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DE CMB REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2014 
 

19 15/10/2014 299 
RATIFICAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE A BAIA DO TEJO E 
OS MUNICÍPIOS DE ALMADA, BARREIRO E SEIXAL 
 

19 15/10/2014 300 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DA ATRIBUIÇÃO DE PARTE DA VERBA REFERENTE À COMPARTICIPAÇÃO GERAL 
DIRIGIDA À SECÇÃO DE BASQUETEBOL NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA DE BASQUETEBOL COM O 
GALITOS FUTEBOL CLUBE 
 

 

 



Capítulo VIII 
Deliberações 

 

Intervenção escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro à Assembleia Municipal do Barreiro 
Sessão AM de 04 , 05, 09/12/2014 

 

N.º Reunião 
Data 

Reunião 

N.º 

Deliberação 
Assunto 

19 15/10/2014 301 
CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA COM O GRUPO DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SANTO 
ANDRÉ 
 

19 15/10/2014 302 CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA COM O GALITOS FUTEBOL CLUBE 

19 15/10/2014 303 CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA COM O FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE 

19 15/10/2014 304 CEDÊNCIA DE TRANSPORTE A ENTIDADES DO CONCELHO 

19 15/10/2014 305 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO COOPERATIVA CULTURAL POPULAR BARREIRENSE 

19 15/10/2014 306 ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

19 15/10/2014 307 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BARREIRO, RELATIVO AOS 
ALUNOS DA EB N.º 3 DO BARREIRO E ÀS TURMAS DE 1º CICLO A FUNCIONAREM NA SEDE DO AGRUPAMENTO 
 

19 15/10/2014 308 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE AUSÊNCIA AO LUGAR N.º 2.59 DO NOVO MERCADO DE LEVANTE DO BARREIRO 
DE 01/06/2014 A 30/09/2014 - PROCESSO N.º 447/VA 
 

19 15/10/2014 309 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - PROJETO "ECO-DESAFIO - TODOS FICAMOS A GANHAR" 

19 15/10/2014 310 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 927 - SANTO ANDRÉ 

19 15/10/2014 311 VENDA DE CRACHÁS ALUSIVOS À MATA DA MACHADA 

19 15/10/2014 312 AUDITORIA EXTERNA À SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA DO BARREIRO RELATIVA AO ANO DE 2013 

20 30/10/2014 313 GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DO BARREIRO PARA 2015 

20 30/10/2014 314 
PLANO DE ATIVIDADES, ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E MAPA DE PESSOAL PARA 
2015 DOS SMTCB 
 

20 30/10/2014 315 

NOVAS TARIFAS DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DA DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DO BARREIRO (R.M.A.A.D.A.R.B.) E DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS URBANOS E 
HIGIÈNE URBANA (R.M.R.U.H.U.) PARA O ANO DE 2015” 
 

 



2015

Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Dívidas a terceiros de médio e longo prazo 16 538 153,64 16 538 153,64 16 538 153,64 16 538 153,64 16 538 153,64 16 538 153,64 16 538 153,64 16 696 690,69 16 929 399,40 16 929 399,40 16 925 910,80 16 900 071,71 0,00

Dívidas a instituições de crédito 14 012 550,60 14 012 550,60 14 012 550,60 14 012 550,60 14 012 550,60 14 012 550,60 14 012 550,60 14 012 550,60 14 012 550,60 14 012 550,60 14 012 550,60 14 012 550,60

Fornecedores imobilizado  -Leasing 449 982,55 449 982,55 449 982,55 449 982,55 449 982,55 449 982,55 449 982,55 608 519,60 841 228,31 841 228,31 837 739,71 811 900,62

Fornecedores c/c médio e longo prazo 846 821,29 846 821,29 846 821,29 846 821,29 846 821,29 846 821,29 846 821,29 846 821,29 846 821,29 846 821,29 846 821,29 846 821,29

Outros credores de médio e longo prazo 1 228 799,20 1 228 799,20 1 228 799,20 1 228 799,20 1 228 799,20 1 228 799,20 1 228 799,20 1 228 799,20 1 228 799,20 1 228 799,20 1 228 799,20 1 228 799,20

Dívidas a terceiros de curto prazo 9 415 200,97 8 623 838,32 8 242 662,57 8 164 600,12 8 643 605,01 7 515 106,03 5 355 233,44 4 845 584,17 4 908 246,18 4 085 029,41 4 080 590,08 3 758 806,55 0,00

Empréstimos curto prazo 2 234 636,78 2 064 190,55 2 064 190,55 2 715 663,69 2 926 586,87 2 534 487,79 1 116 398,29 954 914,31 944 615,04 867 263,78 705 552,77 313 231,10

Fornecedores imobilizado  -Leasing c/p 107 941,49 94 716,88 85 108,13 75 827,99 67 775,66 57 957,95 50 600,71 42 507,89 30 101,64 6 713,36

Fornecedores c/c 2 576 298,15 3 341 828,49 2 946 108,73 2 289 894,47 1 746 108,97 1 825 264,56 1 733 653,83 1 522 102,03 1 749 152,38 952 854,80 997 419,83 1 129 624,15

Fornecedores faturas em receção e conferência 1 524 602,63 408 736,00 582 250,01 585 296,01 1 218 316,71 934 000,52 354 491,61 334 479,41 449 918,99 496 514,12 634 852,21 398 100,37

Adiantamentos clientes 4 713,61 4 713,61 4 713,61 4 713,61 4 713,61 4 713,61 4 713,61 4 713,61 4 713,61 4 713,41 4 713,41 4 713,41

Fornecedores imobilizado c/c 484 605,86 473 568,97 430 948,54 326 120,79 503 627,74 479 073,36 382 136,70 391 950,13 321 117,91 276 831,59 305 358,84 716 789,79

Fornecedores imobilizado-faturas em receção e conferência 96 096,03 1 862,14 3 699,93 5 230,38 15 781,68 54 929,78 22 349,68 23 455,45 3 613,23 39 353,21 32 992,11 12 112,74

Estado e outros entes públicos 127 711,33 -39 429,95 -53 145,97 -55 343,02 -35 818,09 -36 766,26 91 202,94 -41 624,04 -28 639,10 -18 916,13 -54 198,10 -41 087,81

Outros credores 2 258 595,09 2 273 651,63 2 178 789,04 2 217 196,20 2 196 511,86 1 661 444,72 1 599 686,07 1 613 085,38 1 433 652,48 1 459 701,27 1 453 899,01 1 225 322,80

Total 25 953 354,61 25 161 991,96 24 780 816,21 24 702 753,76 25 181 758,65 24 053 259,67 21 893 387,08 21 542 274,86 21 837 645,58 21 014 428,81 21 006 500,88 20 658 878,26 0,00

Evolução face a 2015 -791 362,65 -1 172 538,40 -1 250 600,85 -771 595,96 -1 900 094,94 -4 059 967,53 -4 411 079,75 -4 115 709,03 -4 938 925,80 -4 946 853,73 -5 294 476,35 -25 953 354,61

Evolução percentual -3,05% -4,52% -4,82% -2,97% -7,32% -15,64% -17,00% -15,86% -19,03% -19,06% -20,40% -100,00%

Endividamento global

Descrição
2016



MUNICÍPIO DO BARREIRO

SITUAÇÃO FINANCEIRA A 30-11-2016

QUADRO N.º 3 - EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
Orçamentado Executado

Peso 
Relativo

Peso na 
Estrutura

Grau de 
Concretização

Valor %

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL 14 775 625 13 521 218 47,33% 38,29% 91,51% 14 473 035 13 232 768 48,55% 38,24% 91,43% 288 449,60 2,18%

AQUISIÇÃO DE BENS 1 348 643 964 650 3,38% 2,73% 71,53% 1 391 427 832 103 3,05% 2,40% 59,80% 132 546,56 15,93%

AQUISIÇÃO DE SERVICOS 13 007 722 10 857 752 38,01% 30,75% 83,47% 12 785 726 9 334 741 34,25% 26,98% 73,01% 1 523 010,70 16,32%

ENCARGOS FINANCEIROS 436 620 368 089 1,29% 1,04% 84,30% 412 080 359 579 1,32% 1,04% 87,26% 8 509,91 2,37%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2 584 712 2 331 180 8,16% 6,60% 90,19% 3 103 279 2 833 381 10,40% 8,19% 91,30% -502 201,21 -17,72%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 733 295 526 357 1,84% 1,49% 71,78% 669 800 661 176 2,43% 1,91% 98,71% -134 819,36 -20,39%

SUB-TOTAL CORRENTES 32 886 617 28 569 245 100,00% 80,91% 86,87% 32 835 347 27 253 749 100,00% 78,77% 83,00% 1 315 496,20 4,83%

DESPESAS DE CAPITAL

INV. TERRENOS/HABITAÇÃO 3 406 820 223 773 3,32% 0,63% 6,57% 285 175 12 814 0,17% 0,04% 4,49% 210 958,66 1646,29%

INVESTIMENTO OBRAS 8 179 525 2 127 186 31,56% 6,02% 26,01% 7 091 855 2 480 954 33,77% 7,17% 34,98% -353 767,27 -14,26%

INVESTIMENTO EQUIPAMENTO 1 153 990 372 247 5,52% 1,05% 32,26% 941 540 633 229 8,62% 1,83% 67,25% -260 981,87 -41,21%

OUTROS INVESTIMENTOS 761 152 210 349 3,12% 0,60% 27,64% 743 313 498 401 6,78% 1,44% 67,05% -288 051,83 -57,80%

LOCAÇÃO FINANCEIRA 212 105 136 754 2,03% 0,39% 64,47% 165 745 132 648 1,81% 0,38% 80,03% 4 105,84 3,10%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 551 406 524 862 7,79% 1,49% 95,19% 769 660 671 420 9,14% 1,94% 87,24% -146 558,04 -21,83%

ATIVOS FINANCEIROS 245 760 122 879 1,82% 0,35% 50,00% 245 760 122 879 1,67% 0,36% 50,00% 0,00 0,00%

AMORTIZAÇÕES 11 391 130 3 021 478 44,83% 8,56% 26,52% 3 113 500 2 794 044 38,03% 8,08% 89,74% 227 433,56 8,14%

SUB-TOTAL CAPITAL 25 901 888 6 739 529 100,00% 19,09% 26,02% 13 356 548 7 346 390 100,00% 21,23% 55,00% -606 860,95 -8,26%

      TOTAL 58 788 505 35 308 774 100,00% 60,06% 46 191 895 34 600 138 100,00% 74,91% 708 635,25 2,05%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO

2016 2015 ∆ 2016-2015

Divisão de Gestão Financeira



MUNICÍPIO DO BARREIRO

SITUAÇÃO FINANCEIRA A 30-11-2016

QUADRO N.º 1 - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Orçamentado Executado
Peso 

Relativo
Peso na 

Estrutura
Grau de 

Concretização
Orçamentado Executado

Peso 
Relativo

Peso na 
Estrutura

Grau de 
Concretização

Valor %

       RECEITAS CORRENTES

IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS 11 000 000 7 920 095 24,02% 20,97% 72,00% 11 300 000 7 691 550 24,15% 22,10% 68,07% 228 545 2,97%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1 600 000 1 284 500 3,90% 3,40% 80,28% 1 500 000 1 337 291 4,20% 3,84% 89,15% -52 792 -3,95%

IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÕES 1 000 000 915 752 2,78% 2,42% 91,58% 2 000 000 807 792 2,54% 2,32% 40,39% 107 959 13,36%

DERRAMA 320 000 467 077 1,42% 1,24% 145,96% 450 000 38 400 0,12% 0,11% 8,53% 428 678 1116,35%

IMPOSTOS ABOLIDOS - CA 5 000 7 482 0,02% 0,02% 149,64% 100 13 701 0,04% 0,04% 13701,24% -6 219 -45,39%

IMP.INDIRECTOS 2 589 667 525 756 1,59% 1,39% 20,30% 3 084 109 696 368 2,19% 2,00% 22,58% -170 612 -24,50%

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 4 714 550 4 109 764 12,46% 10,88% 87,17% 4 633 995 4 127 825 12,96% 11,86% 89,08% -18 061 -0,44%

RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 47 500 327 720 0,99% 0,87% 689,94% 67 500 40 838 0,13% 0,12% 60,50% 286 883 702,49%

FEF + FSM + PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 269 551 8 492 674 25,76% 22,48% 91,62% 9 161 090 8 393 352 26,35% 24,12% 91,62% 99 322 1,18%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 781 800 542 008 1,64% 1,43% 69,33% 876 300 592 755 1,86% 1,70% 67,64% -50 747 -8,56%

VENDA DE BENS 3 854 235 3 506 508 10,63% 9,28% 90,98% 3 787 260 3 397 519 10,67% 9,76% 89,71% 108 989 3,21%

VENDA SERVICOS + RENDAS 5 297 305 4 866 360 14,76% 12,88% 91,86% 5 157 125 4 713 526 14,80% 13,54% 91,40% 152 834 3,24%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17 480 7 266 0,02% 0,02% 41,57% 21 645 4 568 0,01% 0,01% 21,10% 2 699 59,08%

RECEITAS CORRENTES DO PRÓPRIO ANO 40 497 088 32 972 963 100,00% 87,30% 81,42% 42 039 124 31 855 485 100,00% 91,54% 75,78% 1 117 478 3,51%

SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE ANO ANTERIOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0

SUB-TOTAL CORRENTES 40 497 088 32 972 963 100,00% 87,30% 81,42% 42 039 124 31 855 485 100,00% 91,54% 75,78% 1 117 478 3,51%

RECEITAS DE CAPITAL

VENDA BENS DE INVESTIMENTO 3 000 26 390 0,55% 0,07% 879,67% 12 400 3 077 0,10% 0,01% 24,82% 23 313 757,63%

FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 480 029 440 022 9,17% 1,16% 91,67% 470 291 429 259 14,58% 1,23% 91,28% 10 763 2,51%

FUNDOS COMUNITÁRIOS + CONTRATOS PROGRAMA 1 927 509 1 208 258 25,18% 3,20% 62,68% 1 214 102 329 991 11,21% 0,95% 27,18% 878 267 266,15%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 1 000 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

PASSIVOS FINANCEIROS 13 902 030 1 100 000 22,93% 2,91% 7,91% 2 000 0 0,00% 0,00% 1 100 000 100,00%

OUTRAS RECEITAS CAPITAL 115 000 130 000 2,71% 0,34% 113,04% 315 000 26 094 0,89% 0,07% 8,28% 103 906 0,00%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 10 200 40 693 0,85% 0,11% 398,95% 2 500 20 049 0,68% 0,06% 801,95% 20 644 102,97%

RECEITAS DE CAPITAL DO PRÓPRIO ANO 16 438 768 2 945 363 61,39% 7,80% 17,92% 2 017 293 808 470 27,46% 2,32% 40,08% 2 136 893 264,31%

SALDO ORÇAMENTAL CAPITAL ANO ANTERIOR 1 852 649 1 852 649 38,61% 4,90% 100,00% 2 135 378 2 135 378 72,54% 6,14% 100,00% -282 729 -13,24%

SUB-TOTAL CAPITAL 18 291 417 4 798 012 100,00% 12,70% 26,23% 4 152 671 2 943 848 100,00% 8,46% 70,89% 1 854 164 62,98%

TOTAL DAS RECEITAS DO ANO 56 935 856 35 918 326 95,10% 63,09% 44 056 417 32 663 955 93,86% 74,14% 3 254 371 9,96%

TOTAL DAS RECEITAS 58 788 505 37 770 975 100,00% 64,25% 46 191 795 34 799 333 100,00% 75,34% 2 971 642 8,54%

(Valores em Euros)

DESIGNAÇÃO
2016 2015 ∆ 2016-2015

Divisão de Gestão Financeira



Auditoria ao Município do Barreiro (PAEL)

Ref. CONCLUSÃO
PONTO DO 

RELATÓRIO
RECOMENDAÇÃO POSIÇÃO DA ENTIDADE POSIÇÃO DA IGF

C1

Em 2015, o balanço do MB já refletia com alguma fiabilidade a sua situação financeira, mas

persistiam outras fragilidades em termos da adoção do POCAL, designadamente a não

utilização das contas de compromissos de exercícios futuros e o registo de faturas do próprio

ano lançadas nas subcontas 2739 - Outros Acréscimos de Custos e não nas contas adequadas.

2.1.1.

Regularização, ao nível da informação contabilística, das variações patrimoniais

incorretamente refletidas e reflexão dos encargos relativos aos exercícios seguintes nas contas

de compromissos de exercícios futuros.

Os documentos alvo de correção encontram-se, com exceção da ADSE, já registados e

liquidados. Relativamente aos documentos refletidos na conta 2739, a situação atualmente

apresenta uma evolução positiva, não afetando o passivo municipal. O FAM foi registado em

2015, ano do pagamento da 1ª tranche, estando devidamente refletido o seu valor nas contas

do município. Constatam-se avanços no registo dos compromissos plurianuais.

Mantém-se a posição da IGF.

Não se verificou o cumprimento integral da

recomendação. 

Foram cumpridos os principais objetivos, designadamente de cariz quantitativo, a que o MB se

vinculou com a adesão ao PAEL.

Cumprimento, não só em termos globais, mas também no que respeita às diversas

componentes, dos objetivos fixados no PAF do PAEL, através do reforço das medidas

destinadas a promover a otimização da receita e a racionalização e redução da despesa.

Ao nível da receita, têm sido prosseguidos esforços na procura de novos investimentos para o

desenvolvimento do concelho que possam originar um maior incremento de receita por via

das taxas a liquidar.

Têm sido adotadas novas formas de cobrança de taxas, por um lado, através do contacto

direto com os devedores e, por outro lado, mediante o estabelecimento de processos de

penhoras de contas bancárias ou, ainda, procurando identificar bens de alguns dos seus

devedores, junto da Autoridade Tributária, que possam compensar a dívida existente. 

Resultado da conjuntura, os concursos, nomeadamente para os mercados, não atingiram a

procura expectável pelo que diversos espaços ficaram por concessionar. De igual forma,

alguns dos espaços concessionados, foram alvo de desistência por parte dos concessionários

por dificuldades de pagamento das rendas. Estas situações provocaram que os valores

previstos em sede de elaboração do PAF, não fossem atingidos. 

Ao nível da despesa no PAF foram considerados os valores de alguns contratos pelo seu valor

global, e não apenas os correspondentes ao ano económico em análise, situação que desvirtua

a análise. 

A poupança com horas extraordinárias e ajudas de custo não ocorreu porque, por via das

imposições do Orçamento de Estado, o MB tem vindo a perder um número significativo de

trabalhadores com fortes impactos no desenvolvimento das suas competências e na

capacidade de resposta às múltiplas solicitações.

A referida escassez de pessoal originou a necessidade de desenvolver mais processos

aquisitivos de bens e serviços (por ajuste direto), contrariando a medida de racionalização

prevista neste domínio. 

Mantém-se a posição da IGF.

Foram reforçadas as medidas destinadas a

promover a otimização das receitas, mas tal

não se verificou ao nível da racionalização da

despesa.

Todavia, não foram atingidos os objetivos associados a algumas medidas específicas (de

otimização da receita e de racionalização da despesa), bem como quanto ao PMP. 

Promoção da reanálise do PAF, em articulação com a DGAL, no sentido de ajustar os valores

estimados inicialmente para a receita, a despesa e o stock da dívida, de modo a ter em conta

as variáveis não previstas à data da elaboração do PAF. 

A entidade não contraditou a asserção. -

C4
Não foi prestada a informação necessária à Assembleia Municipal, com vista à monitorização

trimestral da execução do PAEL..
2.3.3.8.

Elaboração e disponibilização à Assembleia Municipal de relatórios trimestrais com vista à

monitorização da execução do PAEL.

Em sede de contraditório o MB disponibilizou relatórios trimestrais, destinados ao órgão

deliberativo municipal, com algumas referências à execução do PAF, que, por lapso, não

tinham sido disponibilizados durante a auditoria.

Altera-se a conclusão e a recomendação da

IGF.

Melhorar os relatórios trimestrais de

monitorização do PAF com informação

relevante e sistemática, sobre a totalidade dos

objetivos fixados e incluir a justificação dos

inerentes desvios.

C9

O MB continua a apresentar, em 2015, uma situação financeira de CP negativa e

desequilibrada, persistindo a falta de capacidade para fazer face atempadamente aos

compromissos dessa natureza, com:

a  U  saldo real  egativo de operações orça e tais    ,9 M€  ; 

b) PMP a terceiros superiores aos parâmetros legalmente previstos ( 162 dias );

c) Custos financeiros relativos a atrasos de pagamento aos credores ( juros de mora pagos, nos

a os de  / , de, pelo  e os,  9   €  .

2.4.4.2. 

Implementação de medidas que contribuam para o restabelecimento do equilíbrio financeiro

de CP, bem como para um nível de endividamento sustentável, o que pressupõe,

designadamente, a:

a) Otimização da cobrança das receitas municipais ( por via da atualização das taxas e preços,

da fixação das taxas dos impostos municipais, bem como, sendo caso disso, do

aperfeiçoamento dos processos de liquidação e cobrança );

b) Análise sistemática, independentemente da respetiva natureza, da necessidade e utilidade

da despesa a realizar.

Tem vindo a melhorar a capacidade de fazer face aos compromissos de curto prazo,

melhorando de 2013 para 2015.  

O Município do Barreiro liquidou toda a dívida com as Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA,

ficando apenas por liquidar as prestações em falta referentes ao acordo com a Simarsul, SA. 

Com esta liquidação, haverá uma diminuição considerável do montante imputado de juros de

mora, permitindo uma maior libertação de verbas para liquidação de dívida normal a

fornecedores. 

Mantém-se a posição da IGF.

Não foram apresentadas evidências da

evolução da situação financeira de CP.
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No âmbito da NCI e do PGRCIC, importa realçar as seguintes fragilidades:

a) Não ajustamento destes documentos à estrutura dos serviços atualmente em vigor;

b) A NCI não foi atualizada na perspetiva do cumprimento dos objetivos subjacentes à adesão

ao PAEL e aos objetivos definidos no respetivo PAF;

c) O orçamento de 2015 não inclui a identificação e descrição das responsabilidades

contingentes;

d) O saldo global de OT, constante do Mapa de OT, não é igual ao saldo para a gerência

seguinte de operações de tesouraria refletido no Mapa de Fluxos de Caixa;

e) Falta de mecanismos consistentes de verificação do cumprimento das medidas do PGRCIC e

de atualização do Plano.

2.6.1. e 2.6.2.

Adoção de medidas no âmbito da NCI e do PGRCIC, no sentido de assegurar:

a) A revisão da NCI para ajustamento à estrutura orgânica do Município e à inclusão dos

necessários procedimentos e controlos relacionados, designadamente, com o cumprimento do

PAEL e da LCPA;

b) A demonstração do princípio da estabilidade orçamental, incluindo as responsabilidades

contingentes assumidas pelo MB; 

c) A devida compatibilidade entre os documentos integrantes da prestação de contas;

d) A adoção de procedimentos especialmente dirigidos para a verificação do cumprimento das

medidas do PGRCIC e a inerente revisão do Plano.

A NCI encontra-se em revisão e a mencionada diferença de saldos de operações de tesouraria,

tem origem na tipologia de contas e na correspondência entre a contabilidade patrimonial e

orçamental, facto já do conhecimento da empresa responsável pelo sistema informático de

contabilidade adotado pelo Município.

 

Em relação ao PGRCIC, estão a ser implementados procedimentos com vista à verificação do

cumprimento das medidas e, simultaneamente, a ser preparada a revisão do plano atual.

Mantém-se a posição da IGF.

Não foram apresentados elementos que

confirmem as melhorias propostas ao nível da

NCI e do PGRCIC.

Anexo 12 - Análise da resposta no âmbito do procedimento do contraditório institucional

2.3.3.8. e 

2.3.3.9.
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