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Acta Extraordinária Nº 1/2019 

- A vinte e oito de Janeiro do ano de dois mil e dezanove, nas instalações da Sociedade 

de Educação e Recreio ‘Os Unidos de Leceia’ (SERUL), pelas vinte e uma horas, reuniu a 

Assembleia de Freguesia de Barcarena, sob a presidência de Aida Maria Teixeira 

Amado, substituída pela Sra. Primeira Secretária, que deu início à sessão, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------------------------- 

Ponto único: Apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia de Barcarena 

relativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019. 

Sra. Primeira Secretária: “ Boa noite a todos, peço desculpa, o Presidente não está 

presente. Eu, como Primeira Secretária, vou assumir então a presidência desta 

Assembleia, vou tentar dar o meu melhor. A Sra. Presidente não pode estar presente 

derivado a um surto de saúde que se encontra no hospital. Vou declarar então a 

abertura desta Assembleia às vinte e uma e vinte e seis. Portanto, a Sra. Secretária vai 

então dar início à chamada de todos os deputados presentes.” 

Sra. Secretária: “ Boa noite a todos. Portanto, como já foi dito, a Sra. Presidente Aida 

Teixeira não está, está a ser substituída pela Sra. Cláudia Maurício, portanto, por isso, 

vou passar à chamada. INOV, portanto, eu, Bárbara Silva, estou presente, que peço a 

minha substituição, portanto peço a substituição do Primeiro Secretário, chamo o Sr. 

Hugo Mestre. O Nuno Campina do INOV, está um pouco atrasado, mas há-de chegar, 

olhe já chegou, já está aqui e eu não o vi, portanto. Eu peço desculpa, que isto é a 

primeira vez, portanto fui apanhada de surpresa, mas vai correr bem de certeza, digo 

eu com a vossa ajuda. Portanto, ok, o Nuno Campina está presente; portanto a Sra. 

Cláudia Maurício do INOV, também está, a substituir a Sra. Presidente; portanto a Sra. 

Susana Pombo do INOV faltou, portanto apresentou a devida justificação; e temos 

também o Sr. Ricardo Rodrigues que peço o seu nome para me substituir, isto está a 

correr bem. Depois, temos, no IOMAF, eu passo a chamar o Sr. Fernando Afonso, que 

não está presente, pediu a sua substituição pelo Sr. Guerreiro Soares, há-de chegar o 

e-mail com esse pedido, já chegou, ok, o e-mail já chegou, ok; portanto, o Sr. Nuno 

Alves do IOMAF; Helena Santos, muito bem. Do PS, Sr. Tiago Gonçalves; PS, Sra. Cidália 

Jorge, ok; Sra. Ana Luz, do PS também. Portanto, a coligação Oeiras Feliz, o Sr. 

Francisco Fernandes, ok. E da CDU, a Sra. Rita Medinas, muito obrigada pela vossa 

compreensão, isto foi a primeira vez.” 

   A Sra. Primeira Secretária procede à leitura do edital. 
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“Aida Maria Teixeira Amado, Presidente da Assembleia de Freguesia de Barcarena, 

concelho de Oeiras, em cumprimento do disposto no artigo 14, nº 1, alínea b, da lei nº 

75/13, de 12 de Setembro, convoco a Assembleia de Freguesia para uma sessão 

extraordinária a realizar no dia vinte e oito de Janeiro pelas vinte e uma horas nas 

instalações da Sociedade de Educação e Recreio ‘Os Unidos de Leceia’ (SERUL). Ordem 

de Trabalhos: 

Ponto único: Apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia de Barcarena 

relativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019. 

Para constar, se publica este e idênticos que vão ser afixados nos lugares públicos do 

costume. 

Barcarena, Assembleia de Freguesia, 18 de Janeiro de 2019. 

Aida Amado.”          

Sra. Primeira Secretária: “ Vou questionar os Srs. Deputados se pretendem fazer uso da 

palavra antes do início da Ordem do Dia, portanto, o Ponto Único, alertando que o 

tempo de uso da palavra não deve exceder os cinco minutos. Lapso, em cima, 

portanto, lembro por se tratar de uma Assembleia Extraordinária, de acordo com o 

determinado no nº 2 do artigo 37 do Regimento, não há lugar ao período de antes da 

Ordem do Ponto Único do Dia.” 

A Sra. Primeira Secretária questiona os Srs. Deputados se pretendem fazer alguma 

intervenção em relação ao Ponto Único. 

A Sra. Primeira Secretária passa palavra ao Sr. Deputado Tiago Gonçalves. 

Tiago Gonçalves (PS): “Tiago Gonçalves, Partido Socialista. Intervenção rápida, 

portanto, tal como justificado na última Assembleia de Freguesia, o Partido Socialista 

não votou contra o orçamento, mas sim contra o plano de actividades, que considerou, 

na altura, fraco, quando comparado com planos de actividades anteriores e com o 

programa eleitoral apresentado pelo movimento do qual este executivo faz parte. 

Justificou também o voto contra, pelo não-cumprimento do estatuto de oposição. 

Bom, após as alterações que foram realizadas neste plano de actividades, em que 

foram contempladas propostas do Partido Socialista, o Partido Socialista vai-se abster 

na votação deste orçamento e plano de actividades, fica aqui a declaração de voto e 

disse.”  
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A Sra. Primeira Secretária questiona se mais algum deputado pretende intervir e, visto 

que não, pergunta à Sra. Presidente da Junta de Freguesia se pretende exercer o seu 

direito de resposta. 

Sra. Presidente da Junta de Freguesia: “Bom, aquilo que o Sr. Tiago Gonçalves do PS 

disse foi, efectivamente, mais não foi que uma declaração, portanto, perante a 

mesma, acho que não me cabe a mim fazer qualquer tipo de observação.” 

A Sra. Primeira Secretária passa palavra ao Sr. Deputado Tiago Gonçalves. 

Tiago Gonçalves (PS): “ Tiago Gonçalves, Partido Socialista. Só uma curiosidade: o que 

é o Rock Garden na rua António Gameiro?” 

Sra. Presidente da Junta de Freguesia: “ O Rock Garden é o conceito de construção. Se 

vocês conhecem ali o miradouro que está ao lado do Grupo Desportivo, aquilo, 

portanto, toda aquela parte está construída, o muro está mal, as fundações não estão 

seguras. Importa criar ali estrutura para que aquilo não caia. Então o Rock Garden é o 

conceito de fazer um jardim, mas usando blocos de pedra decorativos, exactamente 

para poder suster aquilo e transformar, é uma das coisas que vai acontecer, 

efectivamente é a transformação daquele miradouro com o conceito de Rock Garden, 

que foi de uma visita que o Sr. Presidente teve aqui à freguesia, comigo e com a sua 

adjunta num sábado, que lhe andei a mostrar algumas coisas, esse foi um dos pontos 

que lhe foi mostrado e ele disse ‘Não, não, vamos já avançar porque, de facto, isto está 

perigoso e importa que isto seja já’ e ficou logo dentro dos planos para este ano que 

vai ter que ser concretizado este ano até para segurança da própria população que ali 

reside, porque aquelas terras podem eventualmente cair. Para já ainda não, mas é 

esse, decoração através das rochas.” 

A Sra. Primeira Secretária passa palavra ao Sr. Deputado Tiago Gonçalves. 

Tiago Gonçalves (PS): “Já agora, só uma questão para ver se está contemplado neste 

ponto. No reforço de iluminação pública, está contemplado a iluminação pública na 

estrada do cemitério até à estrada militar e parte da estrada militar que pertence à 

freguesia, visto que parte do que pertence à junta de Carnaxide, está uma pequena 

parte com iluminação?” 

A Sra. Primeira Secretária passa palavra à Sra. Presidente da Junta de Freguesia. 

Sra. Presidente da Junta de Freguesia: “ Neste momento, aquilo que posso dizer é que 

estão a ser feitos estudos, inclusive estão aí alguns comunicados para que as pessoas 
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não se assustassem quando vissem a luz, para não comunicarem nem à Câmara nem à 

EDP, porque durante o dia podia haver as situações das luzes estarem acesas porque 

andavam a fazer estudos para sítios. Eu posso ver, porque eu tenho lá a calendarização 

do que está e o que é que vai ser abrangido; posso ver e posso fazer chegar. Neste 

momento, sei que existe este projecto, até por causa do caminho pedonal, até porque 

já foi feito o levantamento, daquilo que me foi dado indicação, exactamente para se 

fazer toda a estrada militar com zona pedonal, para ver da viabilidade, para que as 

pessoas possam também andar ali em segurança. Portanto, acontecendo isso, e já 

tendo sido feito um levantamento para, certamente que tem de haver iluminação 

pública. Mas, sem prejuízo de depois eu vir a confirmar.” 

A Sra. Primeira Secretária passa palavra ao Sr. Deputado Tiago Gonçalves. 

Tiago Gonçalves (PS): “ Isto é mais uma nota para as forças políticas aqui na 

Assembleia. Iremos apesentar, na próxima Assembleia de Freguesia, proposta para 

constituição de, pelo menos, três grupos de trabalho: um para revisão do regimento, 

eu acho que é importante, é normal que seja revisto no início de cada legislatura; um 

para revisão também do regulamento do associativismo, porque penso que precisa de 

alterações; e outro também para elaboração do regulamento para o orçamento 

participativo, portanto é para deixar já essa nota, para as forças políticas também irem 

pensando em quem, quer dizer, algumas forças políticas têm só um elemento para 

todos os grupos de trabalho, mas para irem pensando em quem querem indicar para 

esses grupos. Obrigado.” 

A Sra. Primeira Secretária passa palavra à Sra. Presidente da Junta de Freguesia. 

Sra. Presidente da Junta de Freguesia: “ Bom, quando nós fomos acusados e brincámos 

aqui um bocadinho antes do início desta assembleia, porque estávamos a atrasar a 

assembleia, efectivamente, era essa situação que eu e o Sr. Deputado do PS estávamos 

a falar, que, efectivamente, era necessário colmatar algumas falhas que se verificam 

no regulamento do associativismo. No ano que passou, houve muitas dificuldades, por 

parte do executivo para, efectivamente, determinar e como determinar quais as 

verbas a dar às colectividades que, na verdade, apresentaram propostas, porque esse 

regulamento é muito parco em soluções; diz algumas coisas, mas, por exemplo, não 

diz como é que se determina o valor, deve ser dada uma fórmula geral como é que 

existe. A situação do orçamento participativo já está contemplada nas GOP, também 

foi falado e, de facto, do regimento, sim, também no início estávamos a ver, há, por 

exemplo, uma dessas situações que está aqui, não está clara e induz em erro e tem 

que ser lido e voltar a ler, para percebermos o que é que ali está. Importa tornar as 
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coisas claras e, desta forma, estamos plenamente de acordo com aquilo que o 

deputado do PS disse, o líder do PS disse, inclusive falávamos disso exactamente antes 

do início da sessão, aquando da interpelação da Dona Rita da CDU, que dizia que nós 

estávamos a atrapalhar, era por causa disso que nós estávamos a falar, desse pequeno 

à parte. Muito obrigada.” 

A Sra. Primeira Secretária dá início à votação do Ponto Único - Apreciação e votação da 

proposta da Junta de Freguesia de Barcarena relativa às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para o ano de 2019. A Sra. Primeira Secretária questiona quem vota 

contra, quem vota a favor e quem se abstém. O resultado foi: 

- 5 votos a favor do INOV; 

- 1 voto contra da CDU; 

- 7 abstenções.  

A Sra. Primeira Secretária passa palavra à Sra. Deputada Rita Medinas. 

Rita Medinas (CDU): “Boa noite, Rita Medinas. A CDU, ao analisar o documento Opções 

do Plano e Orçamento para 2019, verifica que o mesmo suscita as mesmas 

preocupações reflectidas no documento do ano anterior. Continua este, como o 

anterior, a não passarem de meras intenções, tanto do executivo da Junta de 

Freguesia, como da Câmara Municipal. Esperávamos que, com o chumbo do mesmo, 

viessem algumas alterações e melhorias quanto às verbas orçamentadas na delegação 

de competências. A CDU, ao analisar os documentos, verifica que as verbas 

orçamentadas se mantêm inalteradas; também, por essa razão, o nosso voto se 

mantém contra. Continua a contenção financeira, apesar de um pequeno aumento 

residual que pouco ou nada vai ajudar a concretizar todas as obras a que o executivo 

se propõe realizar. A CDU considera que, este tipo de acção do executivo restringe o 

programa de resposta às necessidades da freguesia. Em relação à disponibilidade de 

verbas para as actividades culturais, desportivas e recreativas, a CDU continua a achar 

insuficiente as verbas para o apoio às actividades de cultura e recreio. A CDU considera 

também que a não-descentralização de competências da Câmara para as freguesias, 

restringe a resolução dos problemas mais urgentes. Por tudo isto, o voto da CDU é 

contra esta proposta. Barcarena, 28 de Janeiro de 2019, a eleita da CDU, Rita 

Medinas.” 

A Sra. Primeira Secretária questiona se os fregueses presentes pretendem inscrever-se 

para intervir. Uma vez que não, a Sra. Primeira Secretária questiona se alguma das 
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forças políticas pretende intervir, podendo apenas existir uma inscrição por força 

política, com um tempo-limite de cinco minutos. 

A Sra. Primeira Secretária passa palavra ao Sr. Deputado Tiago Gonçalves. 

Tiago Gonçalves (PS): “ Tiago Gonçalves, Partido Socialista. Bem, esta última 

intervenção, só para deixar duas notas: uma delas parlamentar, não ter existido uma 

reunião prévia para a preparação das comemorações do aniversário, é hábito reunir 

com as forças políticas, lamento não ter existido isso e também lamento que o convite 

tenha chegado tão em cima da hora, é um bocado em cima da hora. Poderia ter 

chegado nesta altura se tivesse existido uma reunião prévia, porque dá aso a que, 

provavelmente, muitos deputados até tenham que faltar por não terem já tempo de 

coordenar a agenda e todas as forças políticas têm uma intervenção e seria de bom-

tom dar algum tempo também para a preparação dessa intervenção. É só isso, 

obrigado.” 

A Sra. Primeira Secretária dá por encerrada a Assembleia às vinte e uma horas e 

quarenta e oito minutos. 

Para constar se lavrou a presente Acta que vai assinada pela Presidente e Secretárias 

da Mesa. 

-------------------------------------------------------- A Presidente ----------------------------------------- 

 

 

------------------------------------------------------- A Primeira Secretária------------------------------- 

 

 

------------------------------------------------------ A Segunda Secretária -------------------------------- 

 

 


