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ATA Nº10

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DA UNIÃO D AS FREGUESIAS DE CARREGADO E CAD AFAIS
REALIZADA A 29 DE ABRIL DE 2015
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, pelas 21h11, realizou-se na
Sede da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, a sessão Pública da Assembleia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, como previsto no artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 19.º, n.º 1, do seu Regimento, sob a presidência do senhor José António de Barros Martins coadjuvado pela senhora Maria
Margarida Ramalho Vidigal Pereira, segunda secretária da mesa, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1: Apreciação e Votação da ata referente à sessão ordinária realizada em 30 dezembro de 2014;
Ponto 2: Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta
e da situação financeira da União de Freguesias;

Ponto3: Apreciação do inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais, a respetiva avaliação e apreciação e votação dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 2014;

Ponto 4: Primeira Revisão ao Orçamento para o ano de 2015;
Ponto 5: Período de intervenção e esclarecimento ao público;
Ponto 6: Apreciação e Votação da ata resumo (minuta).
Estavam presentes, para além dos mencionados, os seguintes membros da Assembleia de Freguesia:
Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva, Sérgio
Miguel Henriques Quintino em substituição do Sr. Hélder Antunes Baptista, Jorge Henriques Fernandes Borges Candeia em substituição do Sr. António Roque Delgado, Leonarda de Jesus B. Batina
Pedroso do Couto em substituição da Srª Cátia Sofia Santos Pereira e Maria Ferreira Severino Alves
da Costa.
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Pelo Partido Socialista, PS: o Sr. José Manuel Cortes Monraia.
Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. João Luís Vieira Vicente, Paulo Jorge Lourenço
da Silva Gaio e Maria Odete Sousa David.
Pelo executivo da Junta da União das Freguesias estavam presentes os seguintes elementos:
Sr. Presidente de Junta José Manuel Sousa de Oliveira Mendes e os Vogais Sr. Carlos José Botelho Anjos de Assis, Mário Barroso Gonçalves Martins, Ana Cidália Cunha Levezinho Rodrigues e o
Pedro Afonso Ferreira Monteiro.
Nesta sessão estiveram ausentes: os Srs. Hélder Antunes Baptista (justificou), António Roque
Delgado (justificou) e Cátia Sofia Santos Pereira (justificou), José Aurélio Gabriel Lameiras e Sílvia
Patrícia Garcez Batista.

Período antes da Ordem do dia
Em votação e segundo o consenso da maioria elaborou-se as respostas ao questionário “Implementação da Reforma Territorial de 2013 - Assembleia de Freguesia”, para ser enviado à Associação de Estudos de Direito Regional e Local, AEDREL, e que se junta a esta ata em anexo.
O Senhor José Raimundo tomou a palavra com a pretensão de ser esclarecido face aos pedidos
que colocou em reunião de executivo, no mandato anterior, e que até ao momento não obteve
uma resposta. Enunciou o pedido de deslocação do contentor de lixo doméstico existente na Rua
Luís de Camões, perto do PT, para o outro lado da rua onde alega que o passeio tem largura suficiente para o acolher sem provocar transtorno aos peões; um pedido para a colocação de pilaretes
no passeio de modo a salvaguardar os peões; o pedido para uma solução para uma passadeira de
peões que foi pintada junto ao supermercado “Meu Super”, sinalizada com um sinal de passadeira
para peões não homologado pela CMA, que continua a fazer serventia aos peões; e a falta de
limpeza dos contentores e da rua na Rua Diogo Afonso. No intuito de esclarecer o sucedido, o
Presidente convidou o senhor Raimundo a comparecer no dia seguinte por volta das 20h00 na
reunião de executivo.

Ordem do dia

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária iniciada a 30 de dezembro de 2014 e finalizada a 9 de janeiro de 2015.
O membro Maria da Graça Silva tomou a palavra para alertar que na página 4 onde consta “não
possuí mão-de-obra” deve constar “não possuir a mão-de-obra”. Com o mesmo sentido, a o mem-
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bro Maria Odete David alertou que na página 6, no penúltimo parágrafo, onde consta “há zona
envolvente” deve constar “à zona envolvente”.
Feitas as alterações propostas, a ata foi colocada a votação e foi aprovada por unanimidade
dos membros de Assembleia com 9 votos a favor (3 votos do PSD, 3 votos do PS, 3 votos do
PCP) e com 2 votos de abstenção (2 votos do PSD) da Srª. Maria Ferreira Severino Alves da Costa e do Sr. Jorge Henriques Fernandes Borges Candeia pelo motivo de se encontrarem ausentes
na última Assembleia.

Ponto 2 – Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da
Actividade e situação Financeira da União de Freguesias.
Neste ponto, o executivo informou os membros da Assembleia que:
No âmbito da Ocupação de Espaço Público e da Publicidade, a delegação de competência foi
suspensa até que a situação técnica, ao nível da plataforma informática, seja ultrapassada. Informou ainda que foi abordada a hipótese de uma compensação, por parte da Câmara Municipal de
Alenquer, pela verba perdida relativamente ao ano de 2015.
No âmbito dos Espaços Verdes, foi efectuada a aquisição de um corta mato para ajudar nos trabalhos.
No âmbito do ambiente, a chamada de atenção efectuada na Assembleia Municipal para a falta
de reposta aos pedidos de limpeza da ribeira do Sarra efectuados pela Junta face às queixas efectuadas pelos fregueses.
Esta exposição narrativa teve como base uma informação escrita da atividade da Junta de Freguesia e o relatório da Loja Social, distribuídos previamente, aos quais não foi colocada nenhuma
dúvida.
O senhor Paulo Gaio termina este ponto destacando a falta de limpeza da zona ribeirinha do bar
Tejo. Uma zona de lazer na Freguesia do Carregado e que no seu ver se encontra desprezada
pela Câmara. Reforçou as palavras do presidente quando apelou para o grupo deliberativo e executivo serem mais reivindicativos perante a Câmara de Alenquer.

Ponto 3 – Apreciação do inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais, a respetiva
avaliação e apreciação e votação dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2014.
Neste ponto e tendo como base o gráfico de barras existente no Relatório de Contas na página
5, o executivo cumpriu esclarecer os membros da assembleia que :
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O valor de 14392,60€, discriminado nos imposto diretos, refere-se à percentagem que a Junta
começou a receber do Imposto Municipal sobre os Imóveis, IMI.
O valor de 6 077,42€, discriminado nos Impostos indirectos, refere-se às licenças de Ocupação
do Espaço Público e de Publicidade que se encontrava em divida para com a Freguesia.
O valor 33 739,25€, discriminado nas Taxas, Multas e outras Penalidades, insere as receitas: das
bancas e lojas do Mercado Municipal; das licenças de Ocupação do Espaço Público e da Publicidade; das licenças dos Canídeos; dos atestados, das declarações e de outros documentos da
Junta de Freguesia; e do cemitério.
O valor de 258 741,24€, discriminado nas transferências correntes envolve: o Fundo de Financiamento das Freguesias; a verba do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a verba da
DGAL, os duodécimos do ano de 2013 no valor de 35 304,48€ referente à Freguesia do Carregado
e 19 700,88€ referente à Freguesia de Cadafais, o valor de 20 627,01€ referente aos duodécimos
da União das Freguesias de Carregado e Cadafais onde ainda não se verificou o pagamento total
das despesas de capital, a verba dos transportes escolares, a verba do recenseamento eleitoral e
a verba dos acordos de execução onde ainda só foi paga metade da verba estabelecida.
Em resumo, a grande percentagem das receitas advém das transferências correntes mas estas
não foram cumpridas na integridade do valor estipulado, no que se refere às despesas de capital e
dos acordos de execução tido com a Câmara Municipal de Alenquer.
Relativamente às despesas, ao executivo coube salientar a aquisição de um tractor. Como se
pode verificar a grande percentagem da despesa se prende com as despesas de pessoal.
Relativamente às questões pertinentes colocadas nesta sessão tendo como intuito o inventário,
ficou acordado que as mesmas serão esclarecidas na próxima Assembleia de Freguesia.
Os documentos da Prestação de contas referente ao ano de 2014 foram colocados a votação e
foram aprovados por maioria com 5 votos a favor (5 votos do PSD) e com 6 votos de abstenção (3
votos do PS e 3 votos do PCP).

Ponto 4 – primeira Revisão ao Orçamento para o ano de 2015.
Tendo como base o Plano Plurianual de Investimentos, PPI, o executivo colocou à consideração
da Assembleia a seguinte alteração: na rubrica “Caminho Pedonal do Carregado para os Casais
da Marmeleira” a verba será retirada face há impossibilidade de a Junta de Freguesia a executar
este ano. No entanto, o executivo pretende apresentar a obra, a titulo individual, no Orçamento
Participativo da Câmara Municipal de Alenquer necessitando para o efeito de a retirar do Orçamento da Junta de Freguesia para ser aceite como projecto. Apelou à presença dos membros da
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Assembleia para que no dia 11 de maio estivessem presentes na escola P3 do Carregado, dia de
apresentação da proposta, uma vez que, para esta ser aceite tem de cumprir um certo número de
votos dos presentes no evento.
Nestes termos, o valor a retirar a esta rubrica será distribuído pelas rubricas: “Caminho Pedonal
da EBI/Estrada do Carril” com um acréscimo de 15000€ e “Conservação e Beneficiação da Viação
Rural” com um acréscimo de 8000€.
O membro Paulo Gaio tomou a palavra para sugerir a distribuição de folhetos do projecto Orçamento Participativo na Freguesia de Cadafais porque no seu entender pouca gente o conhece.
Aproveitou o momento para também chamar para si a ideia do Caminho Pedonal do Carregado
para os Casais da Marmeleira.
O membro João Vicente, não quis terminar este ponto sem referir que no seu ver a obra não deveria ser retirada do Orçamento, uma vez que, mesmo que a Junta de Freguesia não possua a
verba necessária para realizar a obra a mesma deveria constar para que num futuro seja um dia
realizada e não esquecida.
Nada mais havendo a referir, a primeira Revisão ao Orçamento para o ano de 2015 foi colocada
a votação e foi aprovada por maioria com 8 votos a favor (5 votos do PSD e 3 votos do PS) e com
3 votos de abstenção (3 votos do PCP).

Ponto 5 – Período para Intervenção e Esclarecimento ao público.
O senhor José Pinto tomou a palavra para alertar para algumas situações na zona da Guizanderia. Alertou para a falta de lavagem dos contentores e da falta de limpeza das valetas na Rua Principal. Alertou também para a falta de sinalização em toda a zona da Guizanderia.
O executivo informou que, a Câmara vai ser informada relativamente à falta de limpeza dos contentores e das valetas. Relativamente à falta de sinalização na Guizanderia, o presidente informou
que o executivo encontra-se a aguardar uma resposta da Câmara Municipal relativamente à postura apresentada para a Guizanderia.

Ponto 6 – Apreciação e aprovação da minuta da ata.
Nada mais havendo a tratar e depois de lida em voz alta, o Sr. Presidente da Assembleia submeteu à votação do plenário a presente minuta, tendo sido aprovada por unanimidade com 11 votos
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a favor (5 votos do PSD, 3 votos do PS, 3 votos do PCP). A votação teve em vista o disposto no
nº3 e nº4 do art.º57º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.

Deu-se por terminada a sessão pelas 23:52 do dia 29 de abril de 2015, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta e aprovada foi assinada nos termos da lei.

O PRESIDENTE DA MESA,
José António de Barros Martins

O 2º SECRETÁRIO DA MESA,
Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA,
Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins
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