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ATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 

 

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

e trinta e nove minutos----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A senhora secretária da Mesa, Cláudia Maurício, procedeu à chamada: INOVE– Aida Teixeira; 

Barbara Silva, não se encontra presente e apresentou a respetiva justificação e por ordem de 

lista chamo Ricardo Rodrigues; Nuno Campina, Cláudia Maurício; Susana Pombo, não se 

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

Mestre; IOMAF – Fernando Afonso, não se encontra presente, apresentou a respetiva 

justificação e por ordem de lista chamo o senhor Carlos Guerreiro Soares; Nuno Alves; Helena 

Santos; PS – Tiago Gonçalves, não se encontra presente; Cidália Jorge; Ana Luz; 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 9 de 

setembro, pelas vinte e trinta no Salão Nobre da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários Progresso Barcarenense, sito na Travessa Olímpio Seco em Barcarena: 

Ordem de Trabalhos:  

- Ponto um – Primeira Revisão Orçamental; 

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

Barcarena e Assembleia de Freguesia, aos 30 de agosto de 2021 

A Presidente da Assembleia de Freguesia de Barcarena 

Aida Amado 
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- Presidente da Assembleia: “ Pergunto agora aos senhores deputados se alguém pretende 

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.” 

Senhora Deputada Rita Medinas, Faz favor! 

- Rita Medinas (CDU): “Eu só tenho uma pergunta, sim, pode ser uma pergunta à Senhora 

Presidente, que foi a Senhora da Farmácia que me pediu para eu perguntar se era possível em 

frente à farmácia, pôr-se aquela tinta antiderrapante, porque as pessoas estão na rua e aquilo 

está a ficar muito gasto, a calçada, ou a substituição da calçada, eu tive lá hoje, nem vi pronto. 

Ai é calçada? OK pronto, então era só isto. Obrigado” 

- Presidente da Assembleia:” Senhora Presidente, faz favor!” 

- Presidente da Junta de Freguesia: “ Sim, terminou ontem, tiveram lá, o funcionário esteve lá. 

Hoje é quinta, ele esteve lá terça e quarta a fazer essa situação. Há sempre aquela questão que 

nós pedimos autorização à Câmara para poder alterar a calçada, ou seja, mudar, em vez de ser 

a pedra normal de calçada, porque isso nós precisamos de autorização, não podemos mudar 

por nossa livre e espontânea vontade, contudo, como nos disseram que muitas das quedas se 

deviam ao facto da calçada estar muito gasta, foi trocada a calçada e atenuou-se a inclinação, 

tentou-se atenuar ligeiramente a inclinação e também sugeri que se colocarem ali um 

pequeno tapete, as coisas também se tornam, mas está feito, está bem? 

- Presidente da Assembleia:” Se mais ninguém pretende então intervir. Vamos dar início à 

ordem de trabalhos, pelo que se solicita, se identifiquem os senhores deputados que 

pretendam intervir. Senhora Presidente faz favor? 

Então, antes de qualquer outra coisa, é uma vez que não temos cá o contabilista, vou passar a 

palavra à Senhora Presidente da Junta para ela dar uma pequena explicação então daquilo que 

será o ponto único de trabalhos, faz favor!” 
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- Presidente da Junta de Freguesia: “Muito boa noite a todos. Esta situação da revisão 

orçamental tornou-se necessário por dois aspectos específicos. O primeiro teve a ver com uma 

situação que eu já tinha aqui falado convosco que tinha a ver com o subsídio, com a criação do 

subsídio de insalubridade para os assistentes operacionais, no orçamento de Estado deste ano, 

que saiu em Março, portanto na sequência disso, nós não temos rubrica no orçamento para 

podermos atribuir esse subsídio aos nossos funcionários, era necessário criar essa rubrica, não 

é necessário, nós entendemos que é razoável se é um direito que eles adquirem, que eles 

ganharam e atendendo àquilo ao que ganham e àquilo que fazem. No entender deste 

executivo, há que atribuir, mas só podemos fazê-lo se de facto constar no orçamento, que não 

estava no plano. Por outro lado, como vocês todos sabem, porque em Maio nós aprovámos 

aqui, Abril, Maio, os autos de transferência no passado, a delegação de competências era toda 

paga pela Câmara Municipal de Oeiras, através do acordo de execução e do contrato 

administrativo. Com a alteração da delegação de competências em que neste momento a 

Câmara só nos dá e só nos paga o contrato Interadministrativo que também foi aprovado aqui 

neste mandato, o novo, os autos de transferência são pagos directamente pela DGAL já não é 

a Câmara, e nós, quando fizemos o orçamento, também não estava previsto essa entrada de 

dinheiros pela DGAL, exatamente porque ainda não tínhamos o AT aprovado com a aprovação 

do AT que entram entre esses dinheiro, sai dinheiro, atendendo às rubricas da delegação de 

competência, assentes nos autos e não temos como, portanto, é preciso criar essas rubricas, é 

distribuir os valores, portanto, foi e se esta situação assenta, esta revisão orçamental assenta 

essencialmente nestes dois aspetos, criação de rubricas para entradas de dinheiro e também 

para atribuição dos subsídios aos trabalhadores, no âmbito do subsídio de insalubridade, 

criado com orçamento de Estado deste ano, portanto, essencialmente isto foi isso que foi 

falado e basicamente esta revisão é assente nisto e depois houve efectivamente a inclusão do 

dinheiro que do ano passado, que que transitou para este foi distribuído por essas, por essas 

rubricas também, foi essencialmente isto que aconteceu, OK? Essencialmente isto, explicações 

mais técnicas eu lamento, não sei dá-las, se for necessário entenderem, o Nuno virá, eu falo 

com ele e digo mesmo que ele tem que cá vir, porque essa parte mais técnica, 

lamentavelmente, eu não sei explicar”. 
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- Presidente da Assembleia:” Pergunta entanto, se algum dos senhores pretende fazer alguma 

intervenção. Bom, não, não pretendendo fazer nenhuma intervenção, temos de passar para a 

votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade.” 

E findo que está a ordem de trabalhos, vou perguntar então aqui a quem está a assistir a esta 

Assembleia, se alguém quer fazer alguma intervenção e se assim o quiserem fazer, terão de se 

inscrever aqui junto do Senhor Secretário. Bom também não! Então faz favor, Senhora 

Presidente!” 

- Presidente da Junta de Freguesia: “São palavras muito rápidas, é a nossa última reunião. É a 

nossa última Assembleia e eu não quero deixar de vos agradecer a todos por tudo o que 

aprendi convosco, acreditem que isto foi uma lição de vida e com todos vós, não tenham 

dúvida nenhuma que eu aprendi e que saio disto e vou para a vida com outra bagagem e com 

outro saber. Muito obrigada por isso, sou vos muito grata por isso e ser-vos-ei sempre. Desejo 

vos as maiores felicidades a todo, à pessoas com quem vou continuar a cruzar com um cruzado 

antes, outras vou fazer questão de me passar a cruzar, por que não me cruzava e, acima de 

tudo, muita saúde, tudo o que for bom é aquilo que eu vos desejo. 

- Presidente da Assembleia: ”Pergunto agora, senhor deputado Nuno Alves, faz favor!” 

- Nuno Alves (IOMAF): “Boa noite a todos, Nuno Alves, IOMAF, aproveitando a deixa da 

senhora Presidente em meu nome pessoal e em nome do IOMAF também aproveito para dar o 

encerramento deste ciclo e consequentemente a extinção do movimento IOMAF em 

Barcarena, foi com orgulho, empenho e profissionalismo que desempenhei as funções nesta 

Assembleia e aproveito para desejar a todos os presentes e aos familiares, sucessos familiares, 

pessoais e profissionais.” 

- Presidente da Assembleia: ”Senhor deputado Francisco Fernandes faz favor!” 

- Francisco Fernandes (Coligação Oeiras Feliz): “Muito boa noite a todos, não gostava de 

acabar a última Assembleia com a despedir-me de vocês todos, queria agradecer a todos os 

deputados desta Assembleia pela dinâmica do trabalho destes quatro anos. Fez-se oposição 

responsável e acho eu, na minha opinião, construtiva, mesmo com todas as dificuldades que 

houve ao longo dos quatro anos, principalmente a nível da Câmara e depois pandemia. Mas 
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saio daqui e como diz a Senhora Presidente com mais bagagem e com aprendizagem de 

algumas coisas que principalmente, pessoas e quero agradecer por isso por me apoiarem e por 

toda a gente me ter recebido bem, somente os mais velhos, os mais novos estão com meu, 

mas os mais velhos também me receberam e quero agradecer a todos e desejar felicidades a 

todos na próxima eleição ou não, e que sejamos todos felizes e que Barcarena continue a 

crescer que é o que precisamos e infelizmente, não tem acontecido. Um grande abraço para 

todos, beijinhos para as meninas e um abraço para os homens, muito boa noite. 

- Presidente da Assembleia: ”Senhora deputada Cidália Jorge, faz favor!” 

- Cidália Jorge (PS): ”Bem, já que estamos aqui num momento de confraternização, já agora, 

queria agradecer em nome da bancada do Partido Socialista, todo o vosso espírito de equipa, 

porque viveram-se aqui bons momentos e acho que só assim é que as coisas funcionam 

trabalhando todos numa equipa em conjunto para o melhor da nossa freguesia, eu 

pessoalmente falo que foi minha primeira experiência nestas lides e gostei muito e acho que 

cresci bastante e acho que ainda vou continuar a crescer mais com vocês, porque vamo-nos 

cruzar muitas vezes e vamos aprender muita coisa, todos em conjunto, não sei se a isabel quer 

dizer alguma coisa.” 

- Ana Isabel Luz (PS): “Também quero agradecer, também foi minha primeira experiência 

nestas andanças, gostei de vos conhecer a todos, acho que formámos uma boa equipa todos 

nós nos preocupamos com a freguesia acima de tudo e com os fregueses, eu acho isso esteve 

sempre lá muito bem patente em todos nós. Quero agradecer o vosso trabalho à senhora 

Presidente, que eu sei que ela se fartou de trabalhar e muito e pronto é só essas felicidades 

para todos e saúde”. 

- Cidália Jorge (PS): ”Obrigada a todos”. 

- Rita Medinas (CDU): “Já agora, não é por nada, já agora. Da parte da CDU também desejo 

felicidades a todos, também gostei de estar aqui, é o combate que todos travamos todos os 

dias, mas para melhorar a nossa vida, a vida dos nossos fregueses, nós em geral, portanto, 

também agradeço, também nos vamos encontrar por aí, com certeza, algumas vezes e pronto 

e muita saúde e até já.” 
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- Presidente da Assembleia: “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:  

 


