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ACT A DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA D A
UNIÃO D AS FREGUESIAS DE CARREGADO E C AD AFAIS
REALIZADA A 20 DE NOVEMBRO DE 2013

ACTA Nº3
Aos vinte dias do mês de Novembro do ano de dois mil e treze, pelas 21h15, realizou-se
nas instalações da Freguesia de Cadafais, a sessão Pública da Assembleia da União das
Freguesias de Carregado e Cadafais, como previsto no artigo 12º, nº 1, da Lei Nº 75/2013, de
12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 20º, nº 1, do seu Regimento, sob a
presidência do senhor José António de Barros Martins coadjuvado pelo senhor António Roque
Delgado e pela senhora Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira, respectivamente primeiro
secretário e segunda secretária da mesa, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1: Discussão e votação da segunda acta referente à sessão extraordinária realizada a 21
de Outubro de 2013;

Ponto 2: Discussão e votação do Novo Regimento da Assembleia de Freguesia;
Ponto 3: Alteração toponímica;
Ponto 4: Período para intervenção e esclarecimento ao público;
Ponto 5: Discussão e votação da acta 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, Hélder Antunes Baptista, Cátia Sofia Santos Pereira e Maria Ferreira Severino Alves da Costa.
Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. José Manuel Cortes Monraia e Dália Maria Gonçalves
Flores de Jesus (em substituição do Sr. José Aurélio Gabriel Lameiras).
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Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. João Luís Vieira Vicente, Paulo Jorge Lourenço da Silva Gaio e Maria Odete Sousa David.
Pelo Bloco de Esquerda, BE - a Srª. Sílvia Patrícia Garcez Batista.
Pelo executivo da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais
estavam presentes os seguintes elementos: o Presidente da Junta de Freguesia, senhor José
Manuel Sousa de Oliveira Mendes e os Vogais, Sr. Carlos José Botelho Anjos de Assis, o Sr.
Mário Barroso Gonçalves Martins e a Srª. Ana Cidália Cunha Levezinho Rodrigues.
Nesta sessão esteve ausente o Sr. José Aurélio Gabriel Lameiras que justificou a sua ausência nos termos legais, tendo sido substituído pela Sr.ª Dália Maria Gonçalves Flores de
Jesus.
O Sr. Presidente da Mesa tomou a palavra para dar início aos trabalhos de acordo com a
ordem do dia.

Ponto 1 – Discussão e votação da acta referente à sessão extraordinária realizada a 21 de
Outubro de 2013.
O Sr. Paulo Gaio pediu a palavra para solicitar que à referência efetuada pelo Sr. José Lameiras para que “em futuros documentos, a rubrica ‘outros’ fosse apresentada de uma forma
mais clara”, o seu nome fosse acrescentado como autor do mesmo pedido, solicitação aceite
pelos membros da assembleia.
O Sr. Hélder Batista sugeriu que na página 4, seja substituido “colmatou” por “culminou” e
na página 3 acrescentar um ”s” na palavra “voto” conforme “3 votos do PCP”. Os pedidos de
correção foram aceites pela assembleia.
O Sr. Presidente do executivo pediu para se efectuarem as seguintes alterações, na página
5 onde consta “para melhorar a vida da população” deveria constar “para melhorar a qualidade de vida da população” e na página 7 onde se refere “da rua António Correia Baharém que
irá proibir o trânsito de pesados naquele trajecto” deveria constar “da rua António Correia
Baharém que irá proibir o estacionamento de pesados naquele trajecto”, correções aceites
pela assembleia.
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Terminadas as intervenções, o presidente de mesa colocou a acta a votação sendo aprovada

pela maioria dos membros com 12 votos a favor (5 votos do PSD, 3 votos do PS, 3 votos PCP e 1
voto do BE) e com 1 voto de abstenção da Sr.ª Dália Maria Gonçalves Flores de Jesus (do PS)

pelo motivo de não ter estado presente na última assembleia.

Ponto 2 – Discussão e votação do Novo Regimento da Assembleia de Freguesia.
O presidente de mesa iniciou este ponto agradecendo aos vários elementos que constituíram a comissão de trabalho que produziu o projeto do novo Regimento.
De seguida passou à leitura do artigo 13º, Direitos dos membros da Assembleia, da Proposta de Regimento da Assembleia que recebeu uma alteração depois de ser entregue aos
membros para análise e disponivel no documento distribuído a cada bancada nesta sessão. A
Srª Maria da Graça Silva tomou a palavra para alertar para a ausência do direito “a senha de
presença”, que os membros de assembleia possuem e que se encontrava ausente neste artigo. O pedido foi aceite pela mesa e registado como alínea i).
O Sr. João Vicente pediu a palavra para propor as seguintes rectificações:
Face à inexistência de um ponto específico que determine como se efectua a intervenção do
público, nomeadamente em que período o público tem direito a intervir, sugeriu que o artigo
29º, período antes da ordem do dia, passasse a possuir a seguinte redacção:
“Em cada sessão ordinária é fixado um período de antes da ordem do dia, com a duração de
30 minutos, podendo prolongar-se ao máximo de 60 minutos, para tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico, com a participação do público”.

A proposta foi colocada a votação e aprovada por unanimidade (5 votos do PSD, 4 votos do PS, 3
votos do PCP e 1 do BE).

No ponto 1 do artigo 19º que o sms e o correio electrónico sejam um complemento às convocatórias e não um meio oficial de convocatória.
Proposta colocada a votação e rejeitada por maioria com 3 votos a favor do PCP e 10 votos
contra (5 votos do PSD, 4 votos do PS e 1 voto do BE).
O ponto 3 do artigo 19º passasse a possuir a seguinte redacção:
“Pelo menos uma das sessões ordinárias de cada ano, deverá ser realizada no edifício da União
das Freguesias de Carregado e Cadafais, em Cadafais”.
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Proposta colocada a votação e rejeitada por maioria com 3 votos a favor do PCP, 1 abstenção
do BE e 9 votos contra (5 votos do PSD e 4 votos do PS).
No ponto 2 do artigo 22º propôs ser dado mais do que dois dias à publicidade das sessões.
Proposta automaticamente aceite, uma vez que fora debatido anteriormente pela comissão e
considerados três dias a apresentar à assembleia, tendo sido uma falha a permanência dos
dois dias no artigo 22º uma vez que já estava previsto no artigo 53º.
Nada mais havendo a referir o Regimento foi colocado a votação sendo aprovado pela maio-

ria dos membros com 10 votos a favor (5 votos do PSD, 4 votos do PS e 1 voto do BE) e 3 votos
contra do PCP com a seguinte declaração de voto “motivo de não ter sido contemplado uma
sessão ordinária anual obrigatória nas instalações da Freguesia de Cadafais”.

Ponto 3 – Alteração toponímica.
O Sr. Hélder Baptista tomou a palavra, para descrever o desenvolvimento da escolha e
aprovação toponímica em apreço, cuja alteração é proposta pela Câmara Municipal de Alenquer (CMA), terminando a sua intervenção manifestando desagrado com a proposta de alteração da entidade supra referida.
Após a leitura da definição de “praceta” e de “rua” consagrado no “Regulamento Municipal
de Toponímia e Numeração de Policia” da CMA e com base num breve esclarecimento do
presidente de mesa referente à metodologia dos meios de socorro numa Praceta e numa
Rua, foi colocada a votação a proposta da CMA de alterar o nome de “Rua dos Navegadores”, aprovado pelo mandato anterior desta assembleia, para Praceta dos Navegadores, sendo a mesma aprovada com o voto de qualidade do presidente de mesa a favor da proposta,
após se ter verificado um empate com 3 votos a favor (3 votos do PCP), 3 votos contra (2 votos
do PSD e 1 voto do BE) e 7 votos de abstenção (3 votos do PSD e 4 votos do PS).

Ponto 4 – Período para intervenção e esclarecimento ao público.
A Srª Cidália Crisanto alertou para a extrema dificuldade que os meios de socorro enfrentam
todos os dias no Carregado face ao estacionamento abusivo dos fregueses que impossibilitam frequentemente, os meios de socorro de chegarem ao local de assistência, mais especificamente na Praceta Pedro Álvares Cabral assim como nas ruas próximas à escola básica
Integrada do Carregado, EBI. Solicita uma intervenção por quem de direito no intuito de se
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resolver esta situação. O executivo informou que o assunto vai ser comunicado devidamente
à Câmara Municipal de Alenquer.
O Sr. José Carlos Lopes, como Presidente da colectividade de Cadafais, tomou a palavra
para pedir um esclarecimento por parte do executivo da Junta de Freguesia no intuito de ser
informado das pretensões da Junta de Freguesia para com as colectividades. Retoma a palavra logo de seguida como freguês da União da Freguesias de Carregado e Cadafais para ser
esclarecido de como a Junta vai aplicar o dinheiro que proveio do anterior mandato da Freguesia de Cadafais. O presidente do executivo informou que assim que seja possível dispor
dos valores que poderão despender para ajudar as colectividades será agendada uma reunião com as mesmas. Face à verba deixada pela Freguesia de Cadafais foi informado que só
nestes dois meses a mesma foi consumida pelas despesas correntes da própria Freguesia.
No entanto, desde que foi assumido o novo mandato as obras em Cadafais ainda não pararam e a seu tempo os problemas serão resolvidos.
O Sr. José Carlos Morais pede a intervenção do executivo da Junta de Freguesia para que
se corrija a situação de perigo que um murete construído perto da linha de água, em Vale
Flores, coloca aos condutores de automóveis com a sua proximidade da via rodoviária. O
presidente do executivo informou que a obra foi executada pela Junta e nestes termos irá ser
reanalisada e reajustada. O sr. Morais solicita ainda ao executivo que alerte as devidas autoridades para a situação em que se encontra o património da Freguesia de Cadafais localizado
no largo da Igreja, desprotegido em termos de segurança e das intempéries do tempo, para
que seja prestada a devida preservação. O executivo informou que a situação vai ser analisada uma vez que não se sabe até que ponto a Junta pode intervir nestas situações, existindo a
possibilidade de se tratar de património particular. Por fim o Sr. Morais manifestou à assembleia a visível exiguidade de espaço das instalações para permitir a possibilidade do público
estar devidamente acomodado, nomeadamente que possibilite ao público visualizar quem
intervém.
O Sr. José António Correia, como presidente do Centro Cultural Recreativo e Desportivo de
Refugidos, dirigiu um convite aos membros do executivo para visitarem a sua colectividade e
deste modo se inteirarem da realidade da mesma. De seguida estendeu o convite à mesa de
assembleia para disponibilizar a suas instalações para a realização da assembleia de Freguesia. Como freguês agradeceu a obra junto ao rio em Refugidos e alertou para um proble-

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, EXTRAORDINÁRIA - 20 DE NOVEMBRO DE 2013

-5-

Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais
Avenida da Associação Desportiva,2580-600 Carregado, Telefone: 263 852 739 Fax:263 855 903 e-mail assembleia@carregado.pt

ma antigo da Freguesia de Cadafais, a rua da Escola que devido à cedência do terreno que a
suporta, coloca casas em evidente perigo de derrocada.
Relativamente a este último assunto o Sr. João Domingos, como antigo presidente da Freguesia, informou o executivo que a situação já foi sinalizada na Câmara. A CMA já foi ao local
averiguar o que se passava mas ainda não interveio porque não possui recursos suficientes
para o tipo de intervenção que aquele local necessita. Continua a sua intervenção para informar que o dinheiro que foi entregue pelo seu mandato foi recebido perto das eleições não
havendo tempo para poder fazer obra com o mesmo. Colocou depois uma questão para que
fosse esclarecido no modo como a obra junto ao rio se proporcionou, uma vez que no seu
mandato fizera a tentativa de a concretizar e não o tinham conseguido. O presidente da mesa
deu a palavra ao presidente de executivo que informou que a obra está concluída, foi realizada por administração directa, com mão-de-obra da Junta e com o aluguer de algumas máquinas que totalizou um gasto de dois mil euros.
O Sr. André Escoval, colocou algumas questões relativamente a vários assuntos. Como
primeiro ponto pediu para ser informado sobre as medidas de segurança que estão a ser implementadas na execução da obra junto ao rio, qual o custo da mesma e se existe a pretensão pela Junta de Freguesia de exigir à Câmara Municipal de Alenquer, responsável legal
pela obra, o pagamento do montante gasto. Relativamente à segurança dos elementos da
Junta, o executivo informou que todos os funcionários possuem equipamento adequado e que
foram informados para o utilizarem. No entanto, vai averiguar o que se passou. Acrescentou
ainda que está a ser elaborado um Regulamento interno sobre a matéria e que todos os elementos individualmente estão segurados. Foi informado ainda que todas as obras do pelouro
da Câmara são endereçadas a esta, relativamente aos montantes que foram gastos na sua
execução para serem restituídos à Junta, questionou de seguida no sentido de averiguar se a
estrada que liga a Saclene às Preces já se encontra sinalizada e com uma data prevista de
intervenção, no mesmo sentido alerta para a situação do semáforo apagado em Cadafais e
reforça o pedido do Sr. José Carlos Morais para que seja corrigida a situação do murete na
Estrada Nacional. O presidente do executivo informou o Sr. André Escoval que assim que a
Câmara disponibilize mais alguma verba que esteja em falta para com esta Junta de Freguesia, novas obras serão agendadas. No entanto, todos os problemas referidos estão sinalizados. Face ao semáforo o Sr. João Domingos informou o executivo que o procedimento a ser
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efectuado será a elaboração de um ofício para a CMA, no sentido de solicitar a sua reparação.
O Sr. Paulo Francisco pediu a palavra para expressar o seu desagrado quanto ao tipo de
poda efectuada nas árvores que circundam o recinto do mercado municipal do Carregado. O
mesmo foi informado que o trabalho foi executado pelo pessoal técnico da Câmara do Espaço
Verde.

Ponto 5 – Discussão e votação da acta resumo.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia leu o texto da deliberação correspondente aos pontos da ordem do dia números 1, 2 e 3 elaborados em minuta, que submetidos a votação do plenário foram aprovados pela maioria dos membros presentes, tendo
em vista o disposto no nº3 e nº4 do art.º57º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.
Após a leitura, a minuta foi colocada a votação sendo aprovada por unanimidade dos membros com 13 votos a favor (5 votos do PSD, 4 votos do PS, 3 votos PCP e 1 do BE).
Deu-se por encerrada a sessão pelas 00:40 do dia 22 de Novembro de 2013, da qual se lavrou a presente acta que depois de lida em voz alta e aprovada vai ser assinada nos termos
da Lei.
O PRESIDENTE DA MESA,

José António de Barros Martins
O 1º SECRETÁRIO DA MESA,

O 2º SECRETÁRIO DA MESA,

António Roque Delgado

Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA SECRETARIAR A SESSÃO,
Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins
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