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AACCTTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 21 DE OUTUBRO DE 2013 
 
 
 

ACTA Nº2 

 

Aos vinte e um dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, pelas 21h09, realizou-

se no edifício-sede da Junta de Freguesia da União das Freguesias, a sessão Pública da 

Assembleia de Freguesia 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, nº1, do seu Regimento, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1: Discussão e votação da acta referente à sessão da Assembleia de Freguesia re-

alizada a 21 de Outubro de 2013; 

Ponto 2: Tomada de posse de membro da Assembleia; 

Ponto3: Definição da utilização de simbologia, bandeiras e armas, e respectiva ordem de 

precedência, das Freguesias agregadas; 

Ponto 4: Discussão e votação da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2013; 

Ponto 5: Discussão e votação das Grandes Opções do Plano para o ano de 2013; 

Ponto 6: Discussão e votação do Orçamento para o ano de 2013; 

Ponto 7: Informações do presidente do Executivo; 

Ponto 8: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. 

 

Estavam presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia da União das Fre-

guesias: 

Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva, 

Hélder Antunes Baptista, Cátia Sofia Santos Pereira, António Roque Delgado e Maria Ferrei-

ra Severino Alves da Costa. 



 
AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddaa  UUnniiããoo  ddaass  FFrreegguueessiiaass  ddee  CCaarrrreeggaaddoo  ee  CCaaddaaffaaiiss  

Avenida da Associação Desportiva,2580-600 Carregado, Telefone: 263 852 739  Fax:263 855 903 e-mail assembleia@carregado.pt 

 

 

 

      ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  DE 21 DE OUTUBRO DE 2013                            - 2 - 

 

Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. José Aurélio Gabriel Lameiras, José Manuel Cortes 

Monraia, Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira e José António de Barros Martins. 
 

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 da União das Freguesias estavam presentes os seguintes ele-

mentos: 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 Pedro Afonso Ferreira Monteiro. 

 

O Presidente de mesa tomou a palavra para dar início à ordem do dia. 

 

Ponto 1 – Discussão e votação da acta referente à sessão de Assembleia de Freguesia 

realizada em 21 de Outubro de 2013. 

O Sr. Hélder Baptista tomou a palavra para salientar alguns erros de expressão linguística 

e gramatical. 

De seguida o Sr. João Vicente tomou a palavra para salientar a omissão do seu apelo à 

participação dos presentes na marcha que ocorrera no dia 19 de Outubro de 2013.  

Após uma breve discussão a acta foi aprovada por unanimidade dos membros presentes 

com 12 votos a favor (5 votos do PSD, 4 votos do PS e 3 votos do PCP), com as devidas altera-

ções resultantes das observações efectuadas pelos membros da Assembleia de Freguesia, 

o Sr. Hélder Baptista e o Sr. João Vicente. 

 

Ponto 2 – Tomada de posse de membro da Assembleia. 

Nos termos do nº3, do art.º 8º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, o presidente da mesa 

identificou e verificou a legitimidade da eleita pelo Bloco de Esquerda para a Assembleia de 

Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais que disse chamar-se Sílvia 

Patrícia Garcez Batista com o estado civil de solteira, de profissão jornalista, tendo de se-

guida sido chamada a assinar a presente ata e a ocupar o respectivo lugar na Assembleia: 
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_________________________________________________________ 

Sílvia Patrícia Garcez Batista 

 

Confirmo a presente tomada de posse 

O Presidente da mesa, 

 

_________________________________________________________ 

José António de Barros Martins 

 

Ponto 3 – Definição da utilização de simbologia, bandeiras e brasões e respectiva ordem de 

precedência, das Freguesias Agregadas. 

O presidente da mesa colocou o assunto à discussão tomando a palavra o Sr. João Vicen-

te, o Sr. Paulo Gaio, o Sr. José Monraia e o Sr. Hélder Baptista que manifestaram comum 

acordo no emprego dos dois brasões, em simultâneo, na documentação e desagrado na 

unificação dos dois brasões num só.  

O presidente do executivo acrescentou que foram recebidas algumas propostas de empre-

sas ligadas ao ramo da heráldica mas o executivo optou por não tomar ainda nenhuma inici-

ativa devido à situação ser muito recente. 

O presidente da mesa tomou a palavra para clarificar o que foi dito e citar a alínea nº3 do 

art.9º da Lei nº22/2012, de 30 de Maio: 

“A agregação das freguesias não põe em causa o interesse da preservação da identidade cultural e 

histórica, incluindo a manutenção dos símbolos das anteriores freguesias.” 

Não havendo mais nada a acrescentar colocou à votação a proposta de se adotar a utiliza-

ção das armas das duas freguesias, nos termos, disposicão e precedência do cabeçalho da 

presente ata, destacando que a bandeira da Freguesia de Cadafais precederá sempre a 

bandeira da Freguesia do Carregado nas cerimónias protocolares.  

A proposta foi aprovada com 12 votos a favor (5 votos do PSD, 4 votos do PS e 3 votos do 

PCP) e 1 voto contra do BE que votou contra a utilização dos dois brasões em simultâneo, 

defendendo a utilização de um símbolo único para a União das Freguesias que poderá con-

ter os dois brasões, ser a unificação dos dois brasões ou ser um símbolo totalmente novo. 
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Ponto 4 – Discussão e votação da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2013. 

O presidente do executivo apresentou uma breve justificação das decisões tomadas pelo 

executivo que culminou na proposta apresentada.  

A Srª. Maria Odete David interpelou o presidente do executivo quanto à eficácia das taxas, 

ou seja, se existia uma estimativa da taxa de cobertura de pagamento das taxas aplicadas 

por parte dos fregueses. O presidente do executivo respondeu afirmando que esse trabalho 

de fiscalização não era realizado. 

O Sr. José Lameiras acrescentou que o executivo deve ter alguma sensibilidade nestes 

assuntos porque para os fregueses de Cadafais as taxas a vigorar reflectem um agravamen-

to na ordem dos 40%. 

Após terminado o debate relativamente a este ponto, o presidente colocou o documento a 

votação sendo aprovado com 5 votos a favor (5 votos do PSD) e 8 votos de abstenção (4 votos 

do PS, 3 votos do PCP e 1 voto do BE). 

 

 

Os pontos 5 e 6 foram discutidos em conjunto e votados em momentos distintos, por su-

gestão do presidente do executivo e consentimento dos membros presentes.  

O presidente do executivo tomou a palavra para apresentar de uma forma resumida os 

documentos em discussão, informando os presentes que se trata de um Orçamento emer-

gente por imperativo legal, que irá vigorar até ao final do ano de 2013. O Orçamento terá 

como prioridades os ordenados dos funcionários, os caminhos vicinais, a componente social 

e por fim as colectividades, não contemplando grandes obras porque a grande preocupação 

de momento é a manutenção e remodelação do que se possuí.  

Para futuros documentos, os Sr. José Lameiras e o Sr. Paulo Gaio solicitaram que a ru-

brica “outros” seja apresentada de uma forma mais clara. 

Ponto 5 – Discussão e votação das Grandes Opções do Plano para o ano de 2013. 

As Grandes Opções do Plano para o ano de 2013 foi aprovada com 5 votos a favor (5 votos 

do PSD) e 8 votos de abstenção (4 votos do PS, 3 votos do PCP e 1 voto do BE). 
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Ponto 6 – Discussão e votação do Orçamento para o ano de 2013. 

O Orçamento foi aprovado com 5 votos a favor (5 votos do PSD) e 8 votos de abstenção (4 

votos do PS, 3 votos do PCP e 1 voto do BE). 

Nestes termos, o Mapa de pessoal da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, 

como documento integrante do Orçamento, foi aprovado com 5 votos a favor (5 votos do PSD) 

e 8 votos de abstenção (4 votos do PS, 3 votos do PCP e 1 voto do BE). 

 

Ponto 7 – Informações do presidente do executivo. 

O Presidente da mesa deu a palavra ao Presidente do executivo que informou que já foi 

feita uma pré-análise ao território de Cadafais com o objectivo de tomar conhecimento das 

intervenções que serão necessárias realizar para melhorar a qualidade de vida da popula-

ção.  

Não tendo mais nada de relevante a acrescentar deu por terminado este ponto. 

 

Ponto 8 – Outros assuntos de interesse para a freguesia. 

O Presidente da mesa, nos termos da alínea c) do nº1 do art.º10º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro, propôs a constituição de uma comissão de trabalho, com vista à apresentação de 

um Projecto de Regimento para a Assembleia de Freguesia, a ser apresentado na próxima 

sessão da Assembleia de Freguesia, composta por um membro de cada partido com assen-

to na Assembleia de Freguesia. A proposta foi aprovada por unanimidade e será constituída 

pelos seguintes membros: pelo PSD a Srª. Maria Graça Caldeira Pereira da Silva, pelo PS o 

Sr. José Manuel Cortes Monraia, pelo PCP o Sr. João Luís Vicente, pelo Bloco de esquerda 

a Srª Sílvia Patrícia Garcez Batista e pelo executivo da Junta de Freguesia da União das 

Freguesias o Sr. Pedro Afonso Ferreira Monteiro, sendo assistida nos trabalhos pelo presi-

dente de mesa. 

Aproveitou o momento para comunicar aos presentes da realização de uma assembleia 

extraordinária a ter lugar a 20 de Novembro do corrente ano, nas instalações de Cadafais. 

 

O Sr. João Vicente, sugeriu a realização de uma visita guiada, à Freguesia de Cadafais, 

para que os membros da Assembleia de freguesia tomassem conhecimento do património e 
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realidades existentes e sobre as quais se irão pronunciar no futuro. Sugestão aceite pelo 

executivo. 

 

Dado o contributo dos membros da Assembleia de Freguesia para os assuntos desta ses-

são, e como a nova Lei está um pouco omissa neste ponto em termos de sessões ordinárias 

e extraordinárias, o presidente de mesa, apelando ao bom senso, deu a palavra ao público 

presente. 

Audição do Público 

O Sr. João Fernando Silva, tomou a palavra para comentar alguns assuntos debatidos 

durante a sessão e para sugerir que houvesse dois momentos de intervenção do público, 

um no início e outro no final. 

 

O Sr. Sérgio Batista sugeriu que os atestados que se destinassem à segurança social 

fossem gratuitos para os fregueses. Ao que o presidente do executivo respondeu que a situ-

ação já estava contemplada na Tabela de taxas, no entanto, as pessoas para serem con-

templadas têm de fazer prova da sua situação. 

 

O Sr. Artur Ferreira inicia a sua intervenção apelando para a colocação de mais dispen-

sadores de sacos de bloco para dejectos canídeos pela freguesia e termina a sua interven-

ção interpelando o executivo no sentido de saber em que ponto ficou a situação do barulho 

efectuado pelos camiões com arcas frigoríficas e o passeio pedonal que liga a Vala do Car-

regado ao Carregado, assim como a sua respectiva iluminação.  

Relativamente à situação do barulho provocado pelas galeras frigorificas o presidente do 

executivo informou o mesmo que se deve fazer uma reclamação dirigida à Câmara de Alen-

quer. Face ao passeio pedonal que irá ligar a Vala do Carregado ao Carregado, o presidente 

do executivo respondeu que assim que houver verba irá ser retomado.  

 

O Sr. Carlos Areal tomou a palavra para reclamar a colocação de semáforos junto às 

passadeiras da Estrada nacional nº1 e nº3 e alertar para a situação de conservação dos 

monumentos históricos na freguesia, mais concretamente para a falta de limpeza dos mes-

mos. Ao primeiro ponto o Sr. Artur Ferreira acrescenta a comum necessidade de uma ilumi-

nação mais eficaz. 
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O Sr. António Domingues Água alertou para a situação do estacionamento abusivo na 

avenida Associação Desportiva do Carregado, junto ao ADC, que leva os peões a circular 

na estrada e para a necessidade de rebaixar ainda mais um pouco o acesso ao estaciona-

mento no bairro 25 de Abril. O presidente do executivo tomou em consideração a duas situ-

ações e acrescentou que em Janeiro do presente ano foi apresentado na Câmara Mun icipal 

de Alenquer um projecto de requalificação da rua António Correia Baharém que irá proibir o 

estacionamento de pesados naquele trajecto.  
 

A Srª. Cidália Crisanto sugeriu que os documentos debatidos na Assembleia de Fregue-

sia fossem projectados de modo a que o público presente possa acompanhar os assuntos 

abordados.  
 

Terminadas as intervenções procedeu-se à leitura da minuta de ata que depois de lida foi 

votada e aprovada por unanimidade dos membros presentes. 
 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas 00:04 do dia 22 de Ou-

tubro 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, 
_____________________________ 

António Roque Delgado 

 

O 2º SECRETÁRIO DA MESA, 
___________________________________ 

Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira

 
 

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 
____________________________________ 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


