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Ata Extraordinária Nº 3/2018 

 

- Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, nas instalações do 

Valejas Atlético Clube, pelas dezanove horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de 

Barcarena, sob a presidência de Aida Maria Teixeira Amado, que deu início à sessão, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------------------------ 

- Ponto único: Apreciação e Votação da Renovação dos Contratos AE e CI da Delegação 

de Competências. 

- Presidente da Mesa da Assembleia: “Vou então passar a ler o Edital com a Ordem de 

Trabalhos: 

 Aida Maria Teixeira Amado, Presidente da Assembleia de Freguesia de Barcarena, 

Concelho de Oeiras, em cumprimento do disposto no Artº 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 18 de julho, pelas 19 horas, nas instalações do Valejas 

Atlético Clube, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

- Ponto único: Apreciação e Votação da Renovação dos Contratos AE e CI da Delegação 

de Competências. 

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

costume. 

Barcarena e Assembleia de Freguesia aos 13 de julho de 2018. 

A Presidente da Assembleia de Freguesia de Barcarena 

Aida Amado” 

- Presidente da Mesa da Assembleia: “ Assim e como nas assembleias extraordinárias 

não há aquele espaço que os senhores deputados podem usar para fazer intervenções, 

passamos então diretamente à Ordem de Trabalhos e vamos dar início à Ordem de 

Trabalhos. Suponho que já tiveram oportunidade de analisar tudo o que deveriam e 

vamos proceder então à apreciação do ponto único de trabalhos. Alguém pretende 

intervir?”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-Tiago Gonçalves (PS): “ Muito rápido, só para dizer que esta é a delegação de 

competências que vem do mandato anterior, que já o dissemos que é uma vergonha, é 

pouco, a senhora Presidente sabe que é pouco, não tem culpa disso. Já o dissemos no 

passado, reiteramos, foi uma má negociação, foi um mau pacote que veio para a 

Freguesia e para as restantes Freguesias. Devia de ter sido renegociado no início do 

novo mandato, da nova legislatura, não foi, por isso é que estamos aqui a votar o 

anterior e mantendo a coerência com o passado, o Partido Socialista vai votar contra 

estes contratos inter administrativos e acordos de execução.”---------------------------------- 

- Presidente da Mesa da Assembleia: “Mais nenhum senhor deputado pretende usar  

da palavra, assim sendo vamos proceder então à votação com recurso ao braço no ar”. 

- Aprovado com sete votos a favor .-------------------------------------------------------------------- 

- Rita Medinas (CDU) – (ver anexo 1 – Declaração de voto)-------------------------------------- 

- Presidente da Mesa da Assembleia: “Eu vou só repetir e para que não fiquem 

dúvidas por causa da gravação, vou só repetir a gravação:--------------------------------------- 

- Votos contra: três votos do PS e um voto da CDU;------------------------------------------------

- Abstenção: um voto da coligação “Oeiras Feliz”;--------------------------------------------------

- Votos a favor: três votos a favor do IOMAF e quatro votos do INOVAR.--------------------- 

Hoje não temos aqui público, não temos fregueses, vou-me abster de perguntar se há 

alguém que queira falar. Vou sim perguntar aos senhores deputados se querem 

acrescentar alguma coisa a esta Assembleia”.------------------------------------------------------- 

- Guerreiro Soares (IOMAF): “ É só para dizer e solicitar à senhora Presidente da Junta 

de Freguesia de Barcarena e relembrar aos deputados também aqui todos presentes, 

que este documento que é hoje votado é para ser apreciado e votado entre os anos de 

dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um, o que a intervenção feita pelo Partido 

Socialista está correta, a senhora Presidente disse na última reunião que não tinha 

pessoal para poder alterar o Acordo de Execução e o Contrato Inter administrativo, 

não é, falta pessoal, porque só temos três cantões e a Freguesia é toda ela, não é. O 

que havia de prometimento era que fosse feita a proposta em devida altura pela 

Câmara Municipal de Oeiras, levada à Assembleia Municipal de Oeiras e dar 

efetivamente a dispersão que há hoje na Freguesia de Barcarena, de haver só três 

cantões para a limpeza ser na totalidade. Portanto aguardamos que o documento seja 

apreciado agora na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal de Oeiras e que 

realmente revejam a totalidade porque isto é para um mandato, porque como sabem 
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a senhora Presidente da Junta de Freguesia está a funcionar ainda com as verbas do 

Acordo de Execução e do Contrato inter administrativo que caducou no dia trinta e um 

de dezembro, portanto está a viver como seja, em duodécimos, portanto não há 

aumento, não houve aumento e havia realmente, em setembro foi votado um novo 

acordo de mais um aditamento, aditamento esse que ainda não foi posto em prática”. 

- Presidente da Mesa da Assembleia: “ A senhora Presidente quer falar mas o senhor 

deputado Tiago Gonçalves quer falar e terão todos de falar antes que a senhora 

Presidente tenha a palavra”.------------------------------------------------------------------------------ 

- Tiago Gonçalves (PS): “Só pegando na intervenção do senhor deputado Guerreiro 

Soares para dizer e não podia deixar de dizer que o que é pouco hoje, foi pouco 

durante os últimos quatro anos”.----------------------------------------------------------------------- 

- Presidente do Executivo: “Eu parece-me que há aqui qualquer falha de 

entendimento. Então vamos lá esclarecer. Não estamos em duodécimos porque isso já 

nem existe, a lei foi alterada e já não existe a questão dos duodécimos. Não nos 

podemos esquecer que foi aprovado um orçamento e as GOP, os valores estão lá 

previstos, portanto não estamos a funcionar em duodécimos, os valores estão 

previstos. O que é que acontece, também como certamente não desconhecerão, a 

qualquer momento pode-se fazer a denúncia dos atuais contratos, o que se está aqui a 

tentar fazer e que estamos a negociar já desde o início de janeiro são os novos 

contratos. Efetivamente tem de haver acordo entre todos e na verdade as Juntas e as 

Uniões de Freguesia têm-se estado a bater para que todas as verbas possam aumentar 

e para haver razoabilidade naquilo que nos é dado, porque também não vamos 

assumir coisas que nós não conseguimos efetivamente abarcar nem tão pouco 

cumprir. Por isso, atenção, os valores já estão aprovados, por isso é que houve um 

orçamento e houveram as GOP, esses valores estão lá, nós não estamos em 

duodécimos. O que vai acontecer muito provavelmente, é que se tudo correr bem, 

ainda até ao final do ano e passado este mês de agosto, já está marcada uma reunião 

com os presidentes das Uniões e das Juntas de Freguesia e os responsáveis que estão a 

representar a Câmara Municipal para ver se finalizamos as coisas para depois tudo ir a 

bom porto. Portanto até lá os valores existem e sim os três cantões, é isso que 

estamos a fazer, temos poucas pessoas, mas por exemplo as poucas pessoas hoje 

estão num cantão que não é nosso e estarão até ao final da semana. Porque como os 

nossos estão minimamente salvaguardados, temos de salvaguardar aqueles que não 

estão, porque é importante trabalhar em equipa. Portanto neste momento posso 

adiantar que os cinco funcionários da Junta estão em Valejas e onde estarão até ao 
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final da semana. Portanto é assim, ontem estiveram em Tercena, provavelmente na 

próxima semana estarão da parte da manhã em Queluz de Baixo e nas partes da tarde 

a salvaguardar aqueles que são da nossa responsabilidade. Portanto as coisas são 

feitas consoante aquilo que podemos, milagres não fazemos, era bom. Mas fique 

descansado senhor deputado, porque na realidade as coisas estão a ser feitas e não há 

essa questão das verbas porque as verbas são existentes e não será por aí que as 

coisas não irão acontecer. Tudo o mais está a ser negociado, os senhores terão 

conhecimento muito em breve porque também têm de ter uma palavra a dizer. Até 

porque tem de ser votado a nível da Assembleia de Freguesia. Tudo a seu tempo, está 

bem?”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Presidente da Mesa da Assembleia: “ Assim e uma vez que estão findas todas as 

intervenções dou por encerrada esta Assembleia às dezanove horas e vinte minutos.”-- 

Para constar se lavrou a presente ata que vai assinada pela Presidente e secretárias da 

Mesa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

 

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

 


