Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais
Avenida Associação Desportiva do Carregado, nº14 - 2580-600 Carregado - Telef: 263 852 739 - Fax:263 855 903 - e-mail assembleia@carregado.pt

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS
REALIZADA A 13 DE JUNHO DE 2019

ATA Nº9
Ao décimo terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, pelas 21h06, realizou-se, na sede da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, a Sessão Pública da Assembleia de Freguesia 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 Carlos Manuel de Melo Gomes
Areal, coadjuvado pelo senhor Edgar Manuel Lopes Pereira, primeiro secretário, e pela senhora
Ana Isabel Machado Carvalho, segunda secretária, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1: Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 23 de Abril de 2019;
Ponto 2: Deliberar sobre uma Proposta de Não Aceitação de Transferência de Competências relativas ao ano de
2019, conforme o n.º2 do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de Abril;

Ponto 3: Apreciação da informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da actividade e da situação
financeira da freguesia;

Ponto 4: Período para intervenção e esclarecimento ao público;
Ponto 5: Apreciação e votação da ata resumo (minuta).
Estavam presentes, para além dos mencionados, os seguintes membros da Assembleia de
Freguesia:
Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. João Pedro Machado Ganchas, Susana Pombo Delgado
Jorge, Catarina Filomena Neves de Oliveira Lourenço e Patrícia Alexandra Maurício Cabral.
Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. António Roque Delgado, Maria da Graça Caldeira
Pereira da Silva, Mário Barroso Gonçalves Martins e Ângela Isabel Moreira Marcelino.
Pelo Partido Bloco de Esquerda, BE: o Sr. Edgar Filipe dos Santos Alves.
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Pelo executivo da Junta de Freguesia da União das Freguesias estavam presentes os seguintes elementos: Sr. Presidente de Junta José António de Barros Martins e os Vogais, José Manuel
Cortes Monraia, Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira, Anabela de Sousa Ribeiro Cristóvão
e Jorge Manuel Viditas de Sousa.
Nesta sessão esteve ausente: o Sr João Luís Vieira Vicente.

Ordem do Dia

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 23 de Abril
de 2019.
O membro Maria da Graça efetuou o seguinte reparo, na página 2 da Ata realizada a 23 de
Abril de 2019, onde se encontra escrito “junto à variante Albuquerque” deve constar “variante
Álvaro Pedro”.
Feita as devidas correções, a ata foi colocada à votação e aprovada por unanimidade dos
membros presentes, com 11 votos a favor (5 votos do PS, 4 votos do PSD, 1 voto do PCP e 1 voto
do BE).

Ponto 2 – Deliberar sobre uma Proposta de Não Aceitação de Transferência de Competências relativas ao ano de 2019, conforme o nº2 do art.º12º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30
de Abril.
O presidente de junta de freguesia iniciou este ponto com a apresentação da legislação, em vigor, em que se enquadra a tranferência de competências relativa ao ano de 2019, resumida no
documento que foi previamente distribuído e que se junta em anexo.
Esta Lei insere um conjunto de competências que estão a ser apreciadas, em conjunto pelas
11 freguesias do concelho, de modo a verificar a pertinência da transferência em relacção à capacidade e necessidade das mesmas. Neste sentido, os presidentes de junta determinaram retardar a tranferência destas competências para o ano de 2020. Nestes termos, o executivo vem
pedir a esta Assembleia de Freguesia uma aprovação desta tomada de decisão para que o executivo possa informar a DGAL, até ao fim deste mês, a tomada de decisão, ou seja, que não
aceitará a transferência das competências no ano de 2019.
Durante os próximos 3 meses, o executivo responderá à DGAL as competências que não serão possíveis de aceitar para o próximo ano, tendo em vista que possuí a capacidade necessária
para fazer face à despesa do que vai acarretar.
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O membro Edgar Alves, questiona o executivo se haverá necessidade de colocar mão de obra
humana para além da existente. Neste momento, para aquilo que é a obrigação da Junta de
Freguesia o executivo informou que não existe necessidade. De futuro, não sabe.
Após os devidos esclarecimentos, o presidente da mesa colocou à votação a “Proposta de Não
Aceitação de Transferência de Competências Relativas ao ano de 2019, conforme o n.º2 do
art.º 12.º do Decreto-Lei n.º57/2019, de 30 de Abril”, que foi aprovada por unanimidade dos presentes, com 12 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do PSD, 1 voto do PCP e 1 voto do BE).

Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da
actividade e da situação financeira da freguesia.
Ao dia de hoje, a Junta de Freguesia possuí como saldo financeiro na caixa 1, no Carregado, o
valor de 912,38€; na caixa 2, em Cadafais, o valor de 331,73€ e na sua conta bancária dispõe de
95146,92€ para fazer face às suas necessidades.
O executivo informou que, durante estes 2 meses, tem a destacar:
As eleições ao Parlamento Europeu que ocorreram sem incidentes;
A inauguração do Espaço Cidadão, localizado na sede da freguesia que já se encontra em funcionamento;
As festividades do Dia da Vila que decorreram no novo espaço “Vila Parque” criado para o efeito,
situado na Avenida Associação Desportiva do Carregado. A Junta de Freguesia vedou o recinto,
construiu um sanitário, colocou água e electricidade, elevando desta forma o potencial do recinto.
O executivo esteve presente com o seu stand na Feira da Ascenção;
Foram reparadas algumas calçadas em vários pontos da freguesia, nomeadamente nos Casais
da Marmeleira;
Foi instalada uma passadeira de peões na rua António Correia Baharém, em frente à Loja Social;
De momento, não vai ser possivel emprestar o palco grande de 10x8m para futuros eventos que
não se realizem dentro do recinto novo. O palco já não se encontra certificado e necessita de conserto. Foi montado no novo recinto dentro dos limites de segurança para a festa do Dia da Vila e
até ser reparado, vai ali permanecer;
A Junta de freguesia recebeu no presente dia, uma comunicação das Infraestruturas de Portugal,
informando que está em fase de lançamento o concurso para a colocação de semáforos na zona
do Casal Pinheiro.

Ponto 4 – Período para Intervenção e esclarecimento ao público.
O membro Carlos Areal aproveitou o momento para incitar para a continuação do uso do novo
espaço “Vila Parque” com novos eventos e atividades.
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O membro Edgar Alves tomou a palavra para congratular a iniciativa do novo espaço e a sua
inauguração com a festa do Dia da Vila. Deixou a sugestão ao executivo para, no futuro, ponderar integrar os artistas da nossa freguesia nas suas festas. Solicitou esclarecimentos relativamente às obras de requalificação da rua António Correia Bahárem, as obras suspensas do parque desportivo da Barrada e a situação da relocalização do parque de camiões. Informou a autarquia das queixas constantes dos fregueses que efetuam o trajecto da Urbanização da Barrada
no sentido das instalações fabris, na zona do Campera, e da situação em que se encontram os
pais dos ex-alunos do Colégio dos Cartaxinhos. O Colégio dos Cartaxinhos foi vendido a uma
escola profissional de formação, de uma maneira inesperada, deixando os pais supreendidos
com o modo como todo o processo se processou. São perto de 200 alunos que de um momento
para o outro têm de fazer a sua matrícula numa outra instituição de ensino, tendo de lidar com a
falta de vagas nas escolas.
O presidente do executivo tomou a palavra para responder às questões colocadas pelo membro Edgar Alves. Relativamente aos artistas da terra, informou que, os contactos foram efetuados e o artista que respondeu e foi sincero face à sua realidade, foi considerado para este e para
futuros eventos, os restantes artistas, que quiseram ganhar com a situação, não.
Relativamente à Rua António Correia Bahárem, informou que as obras vão começar este ano.
As obras no parque desportivo do Carregado não foram embargadas, mas foram paradas por
questões técnicas, de planeamento de obra e execução. Foi uma obra iniciada que não foi dada
a conhecer à Junta de Freguesia. Por este motivo, as perguntas a serão colocadas numa reunião de executivo do município.
A situação existente entre a zona residencial e a zona da empresa Luis Simões já vem sendo
debatida em várias sessões. Foi dada como solução a colocação de uma passagem pedonal
naquela zona que ficou a aguardar que todas as variantes fossem concluidas para estudarem a
sua localização.
A reunião efetuada nas instalações da Câmara Municipal de Alenquer, no edifício Palmeiras, foi
realizada pela Câmara Municipal. O executivo não se vai prenunciar uma vez que, são assuntos
que já estão a seguir os trâmites camarários.
Os Cartaxinhos é um colégio particular, licenciado, que se encontra localizado fora da freguesia e sem subordinação funcional. É uma situação preocupante porque envolve jovens da freguesia mas, de momento, está nas mãos dos pais dos alunos qualquer tipo de resposta ao sucedido. O executivo mostrou-se solidário com os pais e, dentro das suas possibilidades, apoiará
os mesmos.
O presidente da mesa reforça as informações fornecidas pelo presidente do executivo e solicita, relativamente ao parque polidesportivo do Carregado, que se determine uma entidade que
fique responsável pela manutenção e pela salvaguarda dos equipamentos para que desta forma
os equipamentos não se danifiquem tão rapidamente. Relativamente à deslocalização do parque
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de camiões, solicita uma intervenção numa Assembleia Municipal para se averiguar quando se
efetuará a saída do parque de camiões da zona da Barrada.
O membro Mário Barroso pede elucidações relativamente: à situação do horário do autocarro
que serve os utentes até à Vala do Carregado, ao passeio pedonal da Meirinha e à situação do
passe social do autocarro que leva à situação dos nossos residentes terem de pagar uma taxa
extra ao passe por ultrapassar a zona da Castanheira do Ribatejo.
O presidente do executivo esclarece que em matérias de apoio social ao nível dos transportes
públicos, a Câmara Municipal não solicita o parecer. O conhecimento que possui é meramente o
da comunicação social e o que tem conhecimento é que o Concelho de Alenquer é abrangido
pelos transportes da OESTECIM. O apoio mencionado do passe social é efetuado pelos transportes da Área Metropolitana de Lisboa que não abrange a área de Alenquer.
A carreira que serve o Carregado para a estação de comboio, na Vala do Carregado, encontrase ativa, possuindo uma capacidade de resposta que depende da procura do serviço. A autarquia interviu e foi a resposta possível perante a ajuda dada pela população. Neste momento,
qualquer situação referente a este assunto é remetida para a entidade competente.
Sobre o passeio pedonal do Tejo, de momento, não existe nenhuma evolução.
Por último, o presidente da mesa pediu aos membros da Assembleia sugestões para a localização da Assembleia descentralizada. Ficou acertado, como localização, a Coletividade de Cadafais.

Ponto 5 – Apreciação e votação da ata resumo (minuta).
O Secretário da Assembleia leu o texto da deliberação correspondente aos pontos da ordem do
dia números 1, 2 e 5, elaborados em minuta, que submeteu de imediato à votação do plenário,
tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, com 12 votos a favor (6 votos do PS; 4 votos do PSD, 1 votos do PCP e 1 voto do BE). A votação teve em vista o disposto no n.º3 e n.º4 do

art.º 57.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro.

Deu-se por encerrada a sessão pelas 23:30 do dia 13 de Junho de 2019, da qual se lavrou a
presente minuta da ata que, depois de lida em voz alta e aprovada, vai ser assinada nos termos
da Lei.

O PRESIDENTE DA MESA,
____________________________________
Carlos Manuel de Melo Gomes Areal
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O 1º SECRETÁRIO DA MESA,

O 2º SECRETÁRIO DA MESA,

______________________________

______________________________

Edgar Manuel Lopes Pereira

Ana Isabel Machado Carvalho

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