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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 18 DE SETEMBRO DE 2019 
 
 
 

ATA Nº10 
 

Ao décimo oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, pelas 21h07 reali-

zou-se no Centro Recreativo Cultural e Desportivo de Cadafais, em 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 Carlos Manuel de Melo Gomes Areal, coadjuva-

do pelo senhor Edgar Manuel Lopes Pereira, primeiro secretário e pela senhora Ana Isabel Ma-

chado Carvalho, segunda secretária, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Ponto 1: Apreciação e Votação da Ata referente à sessão ordinária  realizada  a  13 de junho de 2019; 

Ponto 2:Votação da Proposta de Transferência de Competências da Câmara Municipal de Alenquer 

para a União das Freguesias de Carregado e Cadafais;  

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 Isabel Maria Ferreira Camilo Panóias 

(em substituição da Srª 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 Comunista Português, PCP: o Sr. João Luís Vieira Vicente. 

 

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 seguin-

tes 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 estiveram ausentes: Patrícia Alexandra Maurício Cabral (justificou). 

 

Ordem do Dia 

 

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 13 de junho 

de 2019. 

Na ausência de intervenções, a ata foi colocada à votação e foi aprovada por maioria dos pre-

sentes com 11 votos a favor (5 votos do PS, 4 votos do PSD, 1 voto do PCP e 1 voto do BE) e 2 

votos de abstenção (1 votos do PS e 1 voto do PCP) pelo motivo de se encontrarem ausentes na 

sessão mencionada. 

 

Ponto 2 – Votação da Proposta de Transferência de Competências da Câmara Municipal de 

Alenquer para a União das Freguesias de Carregado e Cadafais. 

O Presidente de Junta de Freguesia iniciou este ponto com a apresentação da situação em que 

se enquadra esta Junta de Freguesia e que contextualiza o documento apresentado que se junta 

em anexo. 

Com a alteração da legislação, novas competências passaram de delegadas para transferidas 

para Junta de Freguesia. Esta transferência de competências leva a uma receita direta do Esta-

do mas também a uma direta responsabilidade. A Lei profere a existência de uma negociação 

entre os executivos autarquicos com o fim de estabelecer-se um acordo. Esta negociação ocor-

reu em vários momentos, tendo por base o que já se tinha alcançado, anteriormente, com o pro-

tocolo de delegação de competências. Nestes termos, o que foi negociado neste momento foi a 

água, a Junta de Freguesia vai passar a pagar a águade rega; a limpeza urbana, a Junta de 

Freguesia vai passar a efetuara a limpeza urbana dentro da Vila do Carregado e a mobilidade de 

uma técnica administrativa para a junta de freguesia, a Sr.ª Deolinda Antunes Faria. 

O presidente da mesa interrogou o executivo se os valores alcançados no acordo contemplam 

o pessoal e o equipamento necessário para a concretização das tarefas. O presidente do execu-

tivo confirma que os valores estabelecidos na Proposta de Transferência de Competências sal-

vaguarda essas situações. 
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O membro Edgar Alves colocou a questão, se perante uma rotura a junta de freguesia terá  va-

lores para responder à ocorrência. O presidente respondeu que a curto prazo não mas possi-

velmente a longo prazo.  

O membro, Catarina Lourenço, solicitou o esclarecimento da alinea f), no que esta alinea efeti-

vamente representa. O presidente do executivo informou que a manutenção dos espaços envol-

ventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico consiste 

em pequenas reparações e substituição de algum elemento que ficou danificado, por desgaste 

ou má utilização, ou seja, nunca envolve a colocação de algo novo, pela primeira vez só manter. 

Esclareceu ainda que a verba respetiva, referida no documento, só diz respeito à escola primária 

de Cadafais, não contempla a EBI do Carregado.  

 Após os devidos esclarecimentos, o Presidente da mesa colocou à votação a “Proposta de 

Transferência de Competências da Câmara Municipal de Alenquer para a União das Freguesias 

de Carregado e Cadafais, que foi aprovada por maioria dos presentes, com 8 votos a favor (5 

votos do PS, 2 votos do PCP e 1 voto do BE) e com 5 votos de abstenção (1 voto do PS e 4 votos 

do PSD) com direito a declaração de voto por parte do membro Edgar Pereira que declarou que: 

pelo motivo de ser trabalhador da autarquia e por ter trabalhado no documento em questão pre-

feriu abster-se.  

 

Ponto 3 – Apreciação da Informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da 

actividade e da situação financeira da Freguesia. 

O presidente de mesa questionou o executivo em que ponto se encontra as obras do parque 

desportivo, na zona da Barrada. O presidente do executivo informou que dentro do corrente mês 

os trabalhos irão ser retomados, de acordo com um comunicado da CMA. 

Do documento informativo das atividades realizadas pela união das freguesias, o presidente 

do executivo achou por bem destacar:  

Foram adquiridas as duas viaturas referenciadas no Plano Plurianual de Investimentos. Uma 

viatura de caixa fechada e uma de caixa aberta. 

Foram remodelados os balneários de Cadafais. Foram reparadas calçadas em vários pontos 

da freguesia tendo a salientar a construção de um passeio que estabelece a ligação da rua das 

Cerejeiras e a rua das Nogueiras, feito com a cedência e a permissão do dono do terreno. 

Relativamente à colocação de um sistema de semáforos de gestão de tráfego, na EN3 ao km 

2,120, no Casal Pinheiro, o processo vai para concurso este ano. 

O presidente e o secretário estiveram presentes, como público, numa reunião promovida pela 

Câmara Municipal de Alenquer, realizada no espaço da CMA na urbanização da Barrada, com o 

intuito de debater a saída do parque de camiões ali existente. O presidente de Câmara informou 

que o terreno destinado a receber o parque de estacionamento de camiões já foi adquirido. Para o 
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espaço está projectado para além do estacionamento de pesados, um parque de estacionamento 

para ligeiros, para os camionistas poderem deixar a sua viatura, um café, duches e um posto de 

abastecimento de veículos. Este espaço conta com a vantagem que, a circulação destes veículos 

pesados não vai passar por dentro da Vila do Carregado. Esclareceu também que, se a intenção 

da população for retirar de imediato o parque de estacionamento da Barrada o presidente estava 

disposto a encerrá-lo de imediato como veio a ser realizado.  

No que concerne a apoios e segundo um acordo efetuado entre os 11 presidentes de junta de 

freguesia do concelho, que tem como fundamento o apoio hospitalar prestado à freguesia, a junta 

de freguesia prestou o respetivo donativo à Cruz Vermelha Portuguesa. 

A junta de freguesia integrou o Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas. 

Entre o concelho de Alenquer e da Azambuja existem cerca de 363 pessoas consideradas pela 

Segurança Social como sendo carenciadas. Dentro destas pessoas, 203 são do Carregado. O 

programa incide na distribuição de alimentos às pessoas por eles sinalizadas. Os produtos irão 

ficar armazenados nas instalações do Mercado Municipal do Carregado. Quem entra no programa 

não pode entrar no apoio da Loja Social.    

No que concerne ao pessoal, decorrido o processo concursal deu-se a entrada de 4 funcioná-

rios para o quadro da junta de freguesia com a assinatura de um contrato a termo no dia 1 de se-

tembro de 2019. Os funcionários são: Francisco Alves, Luís Matias, Paulo Ferreira e Maraia Alice 

Martins. Ao serviço da junta de freguesia encontra-se também uma assistente técnica, a Sr.ª An-

tónia Cruz e dois assistentes operacionais que se encontram a trabalhar através do IEFP. A junta 

de freguesia conta ainda com a presença de um estagiário, nos serviços de jardinagem, colocado 

à luz do protocolo estabelecido com a CERCI da Azambuja e financiado pelo IEFP. 

O Espaço Cidadão tem tido grande afluência e em breve irá ampliar os serviços nele prestados 

com o pedido de registos criminais entre outros. 

Ao dia de hoje, a União das Freguesias de Carregado e Cadafais dispõe do seguinte apoio fi-

nanceiro: na caixa 1 do Carregado de 609,92€, na caixa 2 de Cadafais de 73,78€ e na sua conta 

bancária de 57,069,02€, para fazer face às suas necessidades. 

 

Ponto 4 – Período para intervenção e esclarecimento ao público. 

Na ausência de público passou-se ao ponto seguinte. 

  

 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 13 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos 
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do PSD, 2 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 22:48 do dia 18 de setembro 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 

 

 

 

O 1º SECRETÁRIO DA MESA, 

Edgar Manuel Lopes Pereira 

 

O 2º SECRETÁRIO DA MESA, 

Ana Isabel Machado Carvalho 

 
 
 

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


