
 
 

ATA DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 

A senhora Presidente da Assembleia de Freguesia declarou aberta a Assembleia às vinte horas 

e trinta e três minutos------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

- A senhora secretária da Mesa procedeu à chamada: INOVE– Aida Teixeira; Barbara Silva; 

Nuno Campina, não se encontra presente e apresentou a respetiva justificação e por ordem de 

lista chamo Ricardo Rodrigues; Cláudia Maurício; Susana Pombo, também não se encontra 

presente, apresentou a respetiva justificação e por ordem de lista chamo Hugo Mestre, ele 

está atrasado, chega entretanto ;  IOMAF – Fernando Afonso, não se encontra presente, 

apresentou a respetiva justificação e por ordem de lista chamo o senhor Carlos Alberto 

Guerreiro Soares;  Nuno Alves;  Helena Santos; PS – Tiago Gonçalves, não se encontra 

presente, apresentou a respetiva justificação e por ordem de lista chamo Bruno Inça; Cidália 

Jorge; Ana Luz, também está atrasada mas vem a caminho; Coligação Oeiras Feliz – Francisco 

Fernandes; CDU – Rita Medinas.---------- 

 - A senhora Presidente da Assembleia de Freguesia procedeu à leitura do Edital:-------------------

- 

Edital convocatória: 

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 75/13 de 12 de 

setembro, convoco a Assembleia de Freguesia para uma sessão ordinária a realizar no dia 29 

de junho, pelas vinte e trinta no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Barcarena:  

Ordem de Trabalhos:  

- Ponto um – Apreciação e Votação da primeira Revisão Orçamental de 2020 

- Ponto dois – Apreciação e Votação de Taxas e Licenças – Concessão de ossários da primeira 

fase. 

Face à situação da pandemia do Covid 19, só serão permitidas cinco pessoas no público. 

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

Barcarena e Assembleia de Freguesia, aos 19 de junho de 2020 

A Presidente da Assembleia de Freguesia de Barcarena 

Aida Amado 

 



 
 
- Presidente da Mesa da Assembleia: “ Pergunto então aos senhores deputados se pretendem 

fazer o uso da palavra antes do início da ordem do dia, alertando para que o tempo do uso da 

palavra não deve de exceder os cinco minutos.”--------------------------------------------------------------

- 

- Rita Medinas (CDU): “Eu é só duas perguntas. Uma é observação, que nesta altura devia de 

haver, não sei se devia de haver é uma redundância, mas de qualquer maneira devia de haver 

de junho é interpelação ao executivo. No primeiro edital que recebi para a reunião de líderes 

tínhamos interpelação ao executivo, esse ponto caiu. É para fazer essa observação. Outra é 

fazer uma pergunta à Presidente da Junta, não sei se sabe. Está a fazer -se uma obra, ou já se 

fez, em Valejas, na Estrada entre os números 74 e 76 uma rua que já está calcetada. A minha 

pergunta é, é municipal, é particular, é da Junta de Freguesia. Era só um esclarecimento. 

Obrigado.”------- 

- Presidente da Assembleia: “Antes de passar a palavra à senhora Presidente da Junta vou 

esclarecê-la. Quanto ao ponto interpelação do executivo e como sabe é a primeira vez que eu 

me vejo nestas andanças. A informação que me forneceram é que estas Assembleias têm que 

acontecer obrigatoriamente ao abrigo da lei. Quando não há assunto a discutir, o assunto é 

obrigatoriamente interpelação ao executivo. Interpelação que pode sempre ser feita neste 

momento, qualquer coisa que queiram perguntar, aliás foi o que acabou de fazer. Quando há 

assunto este ponto cai automaticamente, exatamente pelos motivos que expus.”------------------

- 

- Presidente do Executivo: “Eu presumo que a obra seja particular e vou-lhe explicar porquê 

que digo isto. Porque efetivamente fomos interpelados por o proprietário duma destas 

vivendas, eu penso que foi do 74, a questionar da viabilidade de poder fazer isso. Nós 

dissemos que não tínhamos legitimidade nem sequer competência para, que isso seria um 

assunto da CMO, que deveriam reportar e pedir a devida autorização e licenciamento junto da 

CMO. Uma vez que estão a fazer presumo que efetivamente terão tido esse licenciamento. Se 

não terão de ter uma visita da Polícia Municipal, presumo eu.”-------------------------------------------

-----------------------------  

- Rita Medinas (CDU): “Eu digo isto porque, por acaso não me informei junto dos 

trabalhadores,  que eu costumo ir perguntar porque já há muito tempo andavam a falar que 

aquilo era uma rua particular, mas precisamente essa pessoa, não é 74 é 76 neste caso, pois 

porque a 74 é de um primo meu por isso sei que não é, é do outro lado. Ela já andava há muito 

tempo a querer, estava ali tudo em monte, ela trabalha na Câmara Municipal da Amadora e já 

andava há muito tempo a requerer até  para fazer o muro dela e tudo o mais e agora a obra 

está feita, falaram que ia ser um condomínio fechado, fazer várias vivendas, só está uma feita, 

é para fazer mais duas, não sei. Ela disse que não foi ela que pagou aquilo, ela requisitou, mas 

não pagou, que até lhe fizeram o muro. Por isso é que eu estava na dúvida. Podia ser que 

estivesse mais informada do que eu, eu não me informei o suficiente. Mas pronto, ok, está 

bonita a rua.”------------------------------------ 



 
 
- Cidália Jorge (PS): “Gostaria de colocar duas questões, uma à senhora Presidente da Junta e à 

senhora Presidente da Assembleia. Vou começar por questionar a senhora Presidente da 

Assembleia se já existe alguma resposta por parte da senhora Presidente de Junta 

relativamente ao relatório sobre as medidas aplicadas no âmbito da Covid que foi solicitado 

pelo Partido Socialista na reunião anterior. Depois a questão para a senhora Presidente tem a 

ver se tem conhecimento do concurso a Fundos Comunitários, que é um programa do Estado 

para a retirada do amianto das escolas, onde na lista aparece uma escola, que é a Escola Básica 

S. Bento, em Valejas que é da Freguesia de Barcarena. Se tem conhecimento e se sabe se a 

Câmara de Oeiras se vai candidatar a este concurso. É um concurso de sessenta milhões para 

todo o pais.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

- Presidente da Assembleia: “Respondendo à sua questão, efetivamente até este momento 

nada me foi apresentado ainda pela Junta, no entanto certamente a senhora Presidente 

melhor esclarecerá os motivos.”-----------------------------------------------------------------------------------

----------- 

- Presidente do Executivo: “Relativamente ao concurso não consigo dar com certeza se a 

Câmara vai ou não avançar. Contudo posso avançar que um dos projetos da Câmara é de facto 

acabar com o amianto nas escolas. Isso foi inclusive falado ou foi numa reunião ou foi numa 

assembleia, portanto sei que foi a semana passada, mas como eu também tive em reunião, 

mas eu de facto penso mesmo que foi no âmbito dos melhores alunos, que o senhor 

Presidente focou essa questão na Assembleia Municipal. É um projeto da Câmara que o 

amianto termine, ou é até ao final deste ano ou do próximo, mas eu vou tentar perceber de 

facto o que é que se passa, depois eu respondo. Relativamente ao Relatório posso já 

responder a uma das questões que a dia 7 de junho, eu sei que já passou algum tempo mas é 

quando nos dão o  feed back, tínhamos vinte e oito infetados na Freguesia, foi uma das 

perguntas que fizeram. Quanto ao Relatório ainda não está terminado porque como devem de 

imaginar isto é um Relatório que é feito comigo e com a nossa assistente social. O trabalho 

neste momento dela está bastante complicado porque diariamente recebemos pedidos de 

apoio e muitas das vezes ela passa grande parte do tempo também a instruir a processos FES, 

por isso neste momento está complicado. Eu acredito que até ao final da próxima semana 

consigamos terminar e enviar para todos vós.”----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

- Cidália Jorge (PS): “Já agora vou-lhe só dizer que isto foi publicado no dia 23 de junho, é um 

despacho 6573/A de 2020. Não é só esta escola, em Barcarena é só esta escola, mas existem 

mais no concelho de Oeiras.”--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rita Medinas (CDU): “Queria perguntar à senhora Presidente da Junta qual é o ponto da 

situação sobre os contentores do lixo em Valejas, que já tínhamos falado na Assembleia de 27 

de maio, que me foi dito que estava em procedimento a partir dessa semana e até agora os 

contentores continuam no mesmo sítio. Embora eu veja que há uma obra a ser feita, não sei se 

para estes contentores se para os outros da separação dos lixos, ecopontos, em frente 

precisamente em frente ao número 76 onde está o ecoponto. Em relação aos contentores na 



 
 
estrada, esses continuam lá. Não sei se já tem mais alguma indicação para me dar, se tivesse 

agradecia. E também falar sobre o jardim de S. Bento, em Valejas que está cheio de mato, é 

recorrente, mas eu também vou sempre falar nisso porque é feio e é mau também por causa 

dos incêndios. Fui lá hoje a pensar que como vi ali na Estrada Militar andarem lá as senhoras a 

fazerem a limpeza daqueles pequenos jardins, espaços verdes neste caso, pensei que também 

tinham limpo lá em baixo mas não limparam.”----------------------------------------------------------------  

- Presidente do Executivo: “Relativamente aos contentores, dona Rita, eu disse-lhe que 

naquela semana tinha recebido o projeto da Câmara, não era que começava naquela semana, 

é que tinha efetivamente recebido para haver, para a obra iniciar. Portanto não sei mais nada. 

Isto foi o ponto da situação, não lhe posso adiantar mais do que aquilo que lhe disse. 

Relativamente ao jardim de S. Bento, é o problema geral do concelho que neste momento está 

a ser normalizado e todos vós penso que receberam a informação da Câmara no correio, que 

de facto tinha existido, houve um procedimento internacional, um concurso público que foi 

impugnado por dois concorrentes, foi para o TAF e o que é que aconteceu, tudo o que era 

manutenção dos espaços verdes deixou de poder acontecer. Entretanto foi-se tentando 

resolver isso com alguns pedidos de manutenção, só para manutenção, o TAF foi dando 

autorização, mas não era suficiente, porque de facto as grandes limpezas não eram permitidas, 

era somente a manutenção. O que é que acontece, a semana passada os dois concorrentes 

desistiram e nesse mesmo dia a senhora Drª Juiz despachou e neste momento o procedimento 

já está no Tribunal de Contas, o que significa que aos poucos as coisas vão voltando à 

normalidade, portando nessa altura mais aquilo que são os prazos do Tribunal de Contas regra 

geral são sessenta dias. Portanto, provavelmente para início de setembro estará em força a 

limpeza dos espaços verdes, sendo que até lá está neste momento devidamente autorizado a 

correr um outro procedimento para fazer face, lá está, da manutenção.”------------------------------

------------------------------------------ 

- Presidente da Assembleia: “Posto isso e tendo em conta que mais ninguém solicitou a 

palavra, vamos dar então início à Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------

----------- 

-- Ponto Um – Apreciação e Votação da Primeira Revisão Orçamental de 2020 

-Ninguém querendo intervir vamos passar diretamente à votação: 

- Abstenções: duas abstenções (uma do PS; uma da Coligação Oeiras Feliz) 

- Aprovado com oito votos (um da CDU; três do IOMAF; quatro do INOVE) 

 

- Ponto dois – Apreciação e Votação de Taxas e Licenças – Concessão de Ossários na Primeira  

Fase 

- Ninguém querendo intervir vamos passar diretamente à votação: 

- Abstenções – uma abstenção do PS; 



 
 
- Votos a favor quatro - Aprovado com os votos a favor da CDU, IOMAF, COLIGAÇÃO OEIRAS 

FELIZ e INOVE; 

 

- Presidente da Assembleia: “Uma vez que e isto foi rápido hoje, que estão terminados os 

trabalhos, vou perguntar a quem está a assistir a esta Assembleia se alguém e alguém tem que 

ser morador nesta Freguesia de Barcarena, pretende fazer alguma intervenção. Ninguém 

querendo fazer nenhuma intervenção, pergunto mais uma vez às forças políticas 

representadas se querem fazer alguma intervenção. Vou passar então a palavra à senhora 

deputada Rita Medinas”----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

- Rita Medinas (CDU): “Como o Departamento de Projetos Especiais e Reabilitação Urbana 

veio juntamente, foi mandado à parte, mas foi pelo correio. Eu vou falar e depois já me 

responde. Não sei e posso falar sobre isto. Isto é as obras a ser realizadas a partir de 2021 e as 

que já têm projeto a partir de 2020. Pronto, tenho dito.”---------------------------------------------------

--------------- 

- Presidente do Executivo: “ O que aconteceu foi, a CMO facultou-nos aquilo que são os 

projetos que neste momento estão em andamento, alguns, quer do Departamento Especiais, 

quer de outros. Na verdade, foi-me dito, eu questionei entre outros se podíamos efetivamente 

facultar à Assembleia de Freguesia. Foi dito que sim, isto é só para o vosso conhecimento. É 

uma coisa para vocês terem conhecimento daquilo que se está neste momento a desenvolver-

se na nossa Freguesia, alguns, depois há outros departamentos, por exemplo as Obras 

Municipais que não consta. Mas na verdade era meramente informativo, depois se quiser 

fazer a interpelação poderá fazer noutra altura, mas nada tinha a ver com esta Assembleia, era 

somente informação.”------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

- Rita Medinas (CDU): “Era só para dizer que há muita coisa por fazer e eu como critico e 

chamo à atenção, não é para mim, é para a população, é para isso que somos eleitos é para 

defender a população. Como eu chamo à atenção de tudo aquilo que está por fazer e é muito, 

também agora vou dizer que estou agradada com o que foi feito esta semana, que finalmente 

temos passeio em Valejas, na Estrada Militar, foi posto o passeio. Falta muita coisa lá mas pelo 

menos uma coisa já foi feita.”--------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

- Presidente da Assembleia: “Findas que estão as intervenções, resta-me agradecer aos 

Bombeiros Voluntários terem-nos disponibilizado aqui a casa e agradecer a todos vocês 

estarem aqui nesta época tão má e em que estamos todos a ser atores num mau filme e do 

qual não podemos sair. Dou então por encerrada esta Assembleia às vinte horas e cinquenta e 

quatro minutos. Muito obrigado a todos.”----------------------------------------------------------------------

---------- 



 
 
 

- A Presidente da Assembleia de Freguesia: 

 

- A Primeira Secretária da Mesa: 

 

- A Segunda secretária da Mesa:  

 


