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AATTAA  DDAA    

SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 23 DE ABRIL DE 2019 
 
 
 

ATA Nº8 
 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de Abril do ano de dois mil e dezanove, pelas 21h06, reali-

zou-se na Sede da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, a sessão Pública da As-

sembleia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, como previsto no artigo 11º, nº 1, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 19º, nº 1, do seu 

Regimento, sob a presidência do senhor Carlos Manuel de Melo Gomes Areal coadjuvado pelo 

senhor Edgar Manuel Lopes Pereira, primeiro secretário, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Ponto 1: Apreciação e Votação da Ata referente à sessão ordinária  realizada  a  13 de Dezembro de 2018; 

Ponto 2: Autorização de celebração de contrato interadministrativo entre a Câmara Municipal de Alenquer e a 

União das Freguesias de Carregado e Cadafais, no valor de 5000€ com vista à reparação de calçadas; 

Ponto 3: Verificar a conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções a meio tempo, nos termos da 

alínea q) do nº1 do artº9º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro; 

Ponto 4: Autorização de celebração de contrato de apoio financeiro entre a CMA e a União das Freguesias de 

Carregado e Cadafais, no valor de 30000€ com vista à aquisição de viaturas, previsto e aprovado no Orça-

mento de 2019; 

Ponto 5: Autorização de celebração de contrato interadministrativo entre a Câmara Municipal de Alenquer e a 

União das Freguesias de Carregado e Cadafais, com vista à implementação de Espaço de Cidadão na Fre-

guesia; 

Ponto 6: Alteração do Regulamento de Líquidação e Cobrança das Taxas pela Prestação de Serviços e Concessão 

de Licenças; 

Ponto 7: Apreciação e aprovação do Regulamento do mercado Sazonal; 

Ponto 8: Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas referente ao ano de 2018; 

Ponto 9: Apreciação do Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais; 

Ponto 10: Primeira alteração ao Orçamento para  2019;  

Ponto 11: Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da actividade e da situa-

ção financeira da Freguesia; 

 



 
AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddaa  UUnniiããoo  ddaass  FFrreegguueessiiaass  ddee  CCaarrrreeggaaddoo  ee  CCaaddaaffaaiiss  

Avenida Associação Desportiva do Carregado, nº14 - 2580-600 Carregado - Telef: 263 852 739 - Fax:263 855 903 - e-mail assembleia@carregado.pt 

 

 

      ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, ORDINÁRIA  - MINUTA DA ATA DE 23 DE ABRIL DE 2019                            - 2 - 

Ponto 12: Período para Intervenção e esclarecimento ao público. 

Ponto 13: 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, Isabel Maria Ferreira Camilo Panóias (em 

substituição da Sr.ª Ana Isabel Machado Carvalho) e Tiago Miguel Lourenço de Sousa (em substi-

tuição 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. 
 

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: Ana Isabel Machado Carvalho (justificou) e a Patrícia Ale-

xandra Maurício Cabral (justificou). 

 

 

Período antes da Ordem do Dia 

 

Do público presente pediu a palavra o Sr. José Pinto, morador na Freguesia, que solicitou ao 

executivo propor à Câmara Municipal de Alenquer: a construção de um passeio na estrada da 

Azinhaga da Colónia com o intuito de zelar pela segurança dos fregueses que utilizam aquela 

estrada e solicitar que seja reposta a largura da faixa de rodagem da estrada situada entre a 

Carambancha de Baixo e a Carambancha de Cima que neste momento está a desaparecer ao 

longo das suas estremas. 

Por último, questionou a Assembleia de Freguesia se poderia ser informado da situação em 

que se encontra a construção do novo posto da GNR. 

O Presidente de mesa informou que as negociações entre a Câmara Municipal de Alenquer e 

o Ministério da Administração Interna deram prioridade há construção de um quartel junto à vari-

ante Álvaro Pedro. No entanto, até ao dia de hoje, tanto quanto se sabe, a Câmara não adjudi-

cou ainda a obra. 
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Ordem do Dia 

 

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

zembro de 2018. 

Na ausência de propostas de alteração à ata, a ata foi colocada à votação e foi aprovada por 

maioria dos membros com 9 votos a favor (2 votos do PS, 4 votos do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto 

do BE) e com 4 votos de abstenção (4 votos do PS) dos membros Edgar Manuel Lopes Pereira, 

João Pedro Machado Ganchas, Susana Pombo Delgado Jorge e Tiago Miguel Lourenço de 

Sousa pelo motivo de se mostrarem ausentes na última Assembleia.  

 

Ponto 2 – Autorização de celebração de contrato interadministrativo entre a Câmara Munici-

pal de Alenquer e a União das Freguesias de Carregado e Cadafais, no valor de 5000€ com 

vista à reparação de calçadas. 

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

Os membros foram informados que este ano a verba ainda não está prevista no Orçamento da 

Câmara Municipal de Alenquer. No entanto, há razões válidas para que esta verba venha a estar 

disponível. O Presidente de Câmara informou os Presidentes de Junta para atuarem como já 

houvesse.  Neste sentido, o executivo propõe aos membros da Assembleia que seja dada a de-

vida autorização para que quando chegar a altura, tudo se processe normalmente sem atrasos. 

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

Contrato Interadministrativo entre a Câmara Municipal de Alenquer e a União das Freguesias de 

Carregado e Cadafais, no valor de 5000€ com vista à reparação de calçadas” e foi aprovado por 

unanimidade dos membros, com 13 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do PSD, 2 votos do PCP 

e 1 voto do BE). 

 

Ponto 3 – Verificar a conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções a meio 

tempo, nos termos da alínea q) do nº1 do art.º 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

O Presidente do executivo informou os membros da Assembleia de Freguesia da situação exis-

tente e das cláusulas que sustentam o regime de funções.  

Relativamente a este assunto o Presidente do executivo teve a informar que a Lei nº 169/99, 

de18 Setembro e a Lei nº 75/2013, de12 de Setembro, sofreram alterações. Houve uma evolu-

ção da legislação e pela tipologia desta Junta de Freguesia, mais de 10 mil eleitores, e perante 

os artigos reformulados na legislação, o executivo passa a ter direito dois tempos inteiros. Neste 

sentido, o executivo dá a conhecer este documento, que se junta em anexo, para que esta As-
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sembleia de Freguesia verifique a conformidade dos requesitos, ou seja, se a verba para um 

tempo inteiro de reforço se enquadra dentro dos 12% do Orçamento.  

Após a apreciação do documento pelos membros da Assembleia e na ausência de esclareci-

mentos e sugestões, foi considerado verificado os requisitos apresentados e que estes se en-

contram em conformidade com a legislação. 

Ponto 4 – Autorização de celebração de contrato de Apoio Financeiro entre a CMA e a Uni-

ão das Freguesias de Carregado e Cadafais, no valor de 30.000€, com vista à aquisição de 

viaturas, previsto e aprovado no Orçamento de 2019. 

O Presidente do executivo informou os membros da Assembleia de Freguesia da situação exis-

tente.  

A verba contemplada, já se encontra presente no Orçamento, no PPI e no PPA  como anteri-

ormente o Presidente de Junta tinha informado. O executivo pede a devida autorização a esta 

Assembleia de Freguesia para que todo o processo de aquisição da viatura ligeira de carga ocor-

ra normalmente com alguma segurança em termos de tempo. 

 Na ausência de esclarecimentos e sugestões, o Presidente da mesa colocou à votação a “Ce-

lebração de Contrato de Apoio Financeiro entre a Câmara Municipal de Alenquer e a União das 

Freguesias de Carregado e Cadafais, no valor de 30.000€, com vista à aquisição de viaturas” 

que foi aprovado por unanimidade dos membros com 13 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do 

PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do BE). 

 

Ponto 5 – Autorização de celebração de Contrato Inter-administrativo entre a Câmara Muni-

cipal de Alenquer e a União das Freguesias de Carregado e Cadafais, com vista à imple-

mentação de Espaço Cidadão na Freguesia. 

O Presidente do executivo informou os membros da Assembleia de Freguesia da situação exis-

tente ao dia de hoje e das cláusulas que levaram à elaboração do contrato inter-administrativo 

entre a CMA e a União das Freguesias de Carregado e Cadafais com vista à implementação do 

Espaço Cidadão na Junta de Freguesia, no Carregado.  

Este espaço de tempo, deveu-se a negociações entre a Junta de Freguesia e Agência para a 

Modernização Autarquica, AMA, tendo sido alcançado este acordo inter-administrativo que prevê 

que. para o primeiro ano (2019) haverá uma verba no valor de 500,00€ com o acréscimo de 0,15 

cêntimos por cada serviço prestado e para o segundo ano em diante passará a dispor de uma 

verba de 400,00€ por ano com um acrescimo de 0,50 cêntimos por cada serviço prestado. Está 

previsto a inauguração no Dia da Vila mas ainda não está confirmada esta data. O Espaço Cida-

dão terá um horário diferente do horário da Junta de Freguesia devido às exigências dos servi-

ços que irão ser prestados no Espaço Cidadão. 
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O Sr. Edgar Alves questionou o executivo quanto à ligação do Espaço Cidadão da Junta de 

Freguesia com o Espaço Cidadão existente na Barrada. O Presidente do executivo clarificou que 

o Espaço de Cidadão da Freguesia será o Espaço Cidadão localizado na Junta de Freguesia. 

Existe outro Espaço de Cidadão na Barrada mas que nada tem haver com este. 

Prestados os devidos esclarecimentos, o Presidente da mesa colocou à votação a Celebração 

de Contrato inter-administrativo entre a Câmara Municipal de Alenquer e a União das Freguesias 

de Carregado e Cadafais, com vista à Implementação de Espaço Cidadão na Freguesia, que foi 

aprovado por unanimidade dos membros com 13 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do PSD, 2 

votos do PCP e 1 voto do BE). 

 

Ponto 6 – Alteração do Regulamento de Liquidação e Cobrança das Taxas pela Prestação 

de Serviços e Concessão de Licenças. 

Neste ponto, o executivo teve a salientar as alterações efetuadas no Regulamento de Liquida-

ção e Cobrança das Taxas pela Prestação de Serviços e Concessão de Licenças e fundamentou 

as bases que levaram à sua alteração. 

O ponto 20 existente na tabela de Taxas, titulado Feiras, é um ponto novo que foi adicionado à 

Tabela de Taxas para capacitar a Junta de Freguesia, se assim o entender, de uma das ferra-

mentas necessárias para organizar, de uma forma lícita, um mercado sazonal. Neste ponto não 

estão contempladas as coletividadese e associações. 

Os restantes pontos da Tabela de Taxas não foram alterados. 

Feita a devida retificação na alinea c) do ponto 20 e na ausência de sugestões, o “Regulamen-

to de Liquidação e Cobrança das Taxas pela Prestação de Serviços e Concessão de Licenças” 

foi colocado a votação e foi aprovado por unanimidade dos membros, com 13 votos a favor (6 

votos do PS, 4 votos do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do BE). 

 

Ponto 7 – Apreciação e aprovação do Regulamento do mercado sazonal. 

O executivo iniciou este ponto fundamentando as bases que levaram à elaboração do docu-

mento Regulamento do Mercado Sazonal. 

O Carregado necessita de um espaço onde possa realizar um evento sem incomodar as pes-

soas que se encontram no espaço à sua volta. Surgiu a ideia de arranjar um espaço que pudes-

se beneficiar todos. Neste sentido, o executivo entrou em contacto com os donos do terreno ao 

topo da Avenida Associação Desportiva do Carregado, que abertamenta aderiram à ideia, ce-

dendo o terreno em forma de empréstimo. Como contrapartida a Junta de Freguesia terá de cui-

dar das confrontações do terreno no intuito de salvaguardar o terreno de possiveis fogos.  
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Para cada evento, o executivo irá necessitar de um período de 60 dias para apresentar e in-

formar os donos dos promenores de cada acontecimento. Toda a obra a realizar no terreno terá 

de ter carácter reversivel porque a qualquer momento os donos podem vender o terreno. 

Constrangimentos financeiros condicionam a obra que será rudimentar face às necessidades 

dos eventos e aos requisitos colocados pelos donos do terreno.  

Para este processo, o executivo pediu apoio em termos jurídicos e materiais à Câmara Munici-

pal de Alenquer. A Câmara irá dispensar algumas máquinas e algum material para o pavimento. 

O objectivo para já, é que as festividades do Dia da Vila sejam ali realizadas mas, posteriormen-

te que possa ser também utilizado para outros fins como um festejo da igreja, dos escoteiros ou 

mesmo para o mercado sazonal.  

Tendo a Junta de Freguesia a competência, estando salvaguardada por um Regulamento e pe-

la tabela de Taxas, o executivo está capacitado para realizar o evento. É neste âmbito que surge 

o Regulamento do Mercado sazonal, no sentido de capacitar a Junta de Freguesia das ferramen-

tas necessárias para a execução de um mercado sazonal que poderá ocorrer ou não de acordo 

com a Lei da oferta e da procura. 

O Sr. Edgar Alves congratulou a iniciativa e sugeriu a realização de uma feira de bagageira. 

A Sr.ª Ângela Marcelino sugeriu a reativação da feira de artesanado como já ocorreu na Fre-

guesia e sugeriu ainda a realização de uma feira de velharias.  

O Presidente do executivo agradeceu as sugestões e confirmou que algumas sugestões feitas 

já se encontravam contempladas e consideradas por este executivo.  

Prestados os devidos esclarecimentos e consideradas as sugestões efetuadas, o documento 

“Regulamento do Mercado Sazonal” foi colocado a votação e foi aprovado por unanimidade dos 

membros, com 13 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do BE). 

 

Ponto 8 – Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas referente ao 

ano de 2018. 

O Presidente de mesa iniciou este ponto sugerindo a colocação de uma coluna de comparação 

com os dados do ano anterior nas principais rubricas, receita e despesas, para servir de apoio à 

leitura do documento Prestação de Contas e dar uma noção mais realista da evolução ocorrida. 

O Presidente do executivo compreende a sugestão mas explicou que neste documento não é 

possível efetuar a alteração sugerida, uma vez que, este documento é emitido pelo próprio pro-

grama de faturação e é enviado para o Tribunal de Contas neste formado. No entanto, a noção 

de evolução pode ser feita mas à parte. 

O Presidente do executivo inicia este ponto tendo a salientar que a execução orçamental está 

acima dos 90% e as despesas com pessoal está abaixo dos 40%. A disponibilidade orçamental 

aumentou, em termos de apoios interadministrativos. Assim como alguma receita corrente, no-

meadamente, a receita de balcão. As despesas correntes ocorreram dentro do que estava pre-
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visto sem grandes desvios. A transferência de saldos espelha a execução orçamental que foi 

feita.  

Na ausência de esclarecimentos, o Presidente de mesa colocou à votação os Documentos de 

Prestação de Contas. A Assembleia deliberou aprovar por maioria os documentos com a seguin-

te votação: 6 votos a favor (6 votos do PS) e com 7 votos de abstenção (4 votos do PSD, 2 votos 

do PCP e 1 voto do BE). 

 

Ponto 9 – Apreciação do Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais. 

O Presidente do executivo tomou a palavra para informar que o molde do documento é elabo-

rado pelo programa, não é o executivo que o trabalha. Este inventário informa o património exis-

tente, ou seja, as aquisições efetuadas e os abatimentos realizados.  

Na ausência de esclarecimentos, o Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais foi 

colocado a votação e foi aprovado por unanimidade dos membros com 13 votos a favor (6 votos 

do PS, 4 votos do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do BE). 

 

Ponto 10 – Primeira alteração ao Orçamento para o ano de 2019. 

O executivo apresentou o documento salientando e justificando a alteração efectuada no Or-

çamento para o ano de 2019.  

Realizou-se uma passagem de saldos de 83703,56€, valor este passado sem encargos e sem 

alteração do PPA. Houve um encargo no PPA do ano anterior que só veio a ser satisfeito este 

ano, ou seja, havia aparelhos geriatricos para comprar que não foram todos adquiridos no ano 

passado, sendo os restantes equipamentos em falta adquiridos este ano com o valor da passa-

gem de saldo que houve. O saldo foi distribuído pelo corrente ano e irá permitir realizar um traba-

lho mais sustentado. No capital, este valor já se encontrava previsto para o reforço de outras 

rubricas. 

Na ausência de esclarecimentos e sugestões, o Presidente de mesa colocou à votação a Pri-

meira alteração ao Orçamento para o ano de 2019 que foi aprovado por maioria com a seguinte 

votação 7 votos a favor (6 votos do PS e 1 voto do BE) e com 6 votos de abstenção ( 4 votos do 

PSD e 2 votos do PCP). 

 

Ponto 11 – Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca 

da atividade e da situação financeira da Freguesia.  

O Presidente de Junta achou por bem destacar a seguinte atividade. Foram transferidos mais 

de 4800 eleitores da secção de voto A para a secção de voto criada e designada como AE, na 

Barrada. O local de voto vai ser no Centro Comercial Palmeiras e vai compreender 4 mesas de 
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voto. Os eleitores transferidos vão ser informados por carta e por Edital, para além do edital pró-

prio elaborado pelo Ministério da Administração Interna. Este trabalho já foi realizado e foi con-

somado com sucesso.  

Foi realizado na praça Rosa Silva o sorteio de Natal, do Comércio Local, e o prémio foi atribui-

do a um freguês da Freguesia de Olhalvo.  

Como anteriormente foram informados os membros da assembleia, foram adquiridos os equi-

pamentos geriatricos em falta. Os aparelhos vão ser espalhados ao longo de um circuito de ma-

nutenção sendo ao todo 20 aparelhos. 

Foi adquirido um corta relva para fazer uso nos espaços verdes. 

Em termos de reparação, foi realizada a reparação da calçada de vários pontos na Freguesia e 

de alguns caminhos vicinais. 

A Câmara Municipal de Alenquer informou que atribuiu topónimos no Carregado, em Cadafais, 

na Curvaceira e no Casalinho conforme a informação entregue. 

A Junta de Freguesia vai comemorar o 25 de Abril conforme o programa.  

A Junta de Freguesia colaborou com o grupo Desportivo Marmeleirense na prova “III Grande  

Prémio de Ciclismo do Carregado/Cadafais” no dia 3 de Março e no Torneio de Futebol Infantil 

de Carnaval do ADC/EDP. 

A Junta de Freguesia tem apoiado as escolas nos seus eventos. 

Em termos de Quadro de Pessoal, entrou para o quadro da Junta da Junta de Freguesia os 

funcionários, Leonel Fernando Filipe e Agostinho Pedro Bento. Relativamente aos quatro ele-

mentos em falta, está a decorrer o procedimento concursal a termo. Inscreveram-se 6 candidatos 

neste concurso mas só 5 foram apurados para realizarem as devidas provas. 

A secretaria da Junta de Freguesia de momento está a acolher uma estagiária, vinda do centro 

de formação AERLIS pela modalidade de desempregada de longa duração, na área de secreta-

riado. 

Tendo em vista projectar e impor o nome da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, o 

executivo decidiu que devia-se criar uma identidade própria que nos permita publicitar, mantendo 

a nossa identidade. Com este intuito foi criado esta imagem de marketing que se apresenta hoje 

nesta Assembleia e que terá serventia em eventos e em situações de publicidade no exterior, 

mantendo-se os brasões a nível institucional. O autor deste simbolo é o Sr. José Carlos Morais e 

todos juntos alcançaram a simbologia que hoje se apresenta: o verde da vinha e da terra, o preto 

do alcatrão pelo protagornismo do marco rodoviário que marca esta Freguesia de muitas formas 

e o dístico “Terra de Encontros” porque somos uma União de duas Freguesias e uma terra de 

encontro de muitas pessoas provenientes de muitos lados e do o exterior.  

Ao nível do património, o executivo está a fazer esforços para regularizar a Quinta da Amoreira 

e o seu depósito de água. A Quinta da Amoreira neste momento já é um local cuidado, com ten-

dência a melhorar. Quem por lá passar já poderá ver vinha plantada, o poço já está sinalizado, o 

arrendatário abriu uma vala a limitar a propriedade para evitar a entrada de animais e já tem um 
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lugar para estacionamento. As estremas tiveram de ser refeitas. A quinta está cercada e vai ter 

um portão. A chave vai ser facultada à Junta de Freguesia de Cachoeiras. E de momento todo o 

processo progride de uma forma cordial entre todos. 

Em termos de situação financeira relativa a 22 de Abril, na caixa 1 do Carregado temos  

134,63€, na caixa 2 de Cadafais temos 219,93€ e 95825,52€ disponivel no Banco.   

O membro Edgar Alves congratula a iniciativa de criação de uma imagem para projetar a União  

das Freguesias e questiona o executivo onde vai ser apresentado. 

O membro Carlos Areal congratula a iniciativa da imagem, destacando a frase “Terra de En-

contros” que no seu ver define muito bem a nossa matriz e identidade. Aproveitou ainda para 

questionar o executivo se saberá informar em que ponto se encontra duas obras: a obra do poli-

desportivo da Barrada e da escola de Cadafais.  

A obra do polidesportivo na Barrada está a cargo da Câmara Municipal. Encontra-se parada 

porque a execução do projecto não concordava com o que estava no terreno. Por este motivo a 

Câmara parou a obra para rever o projecto.  

A escola de Cadafais sofreu uma beneficiação pontual em termos de janelas. A obra de bene-

ficiação ainda não começou e ainda não se sabe a data para iniciar, no póximo ano. Esta obra 

foi atrasada e de momento é a única escola em que a capacidade foi ultrapassada, entre as es-

colas que vão ser alvo de beneficiações. O executivo não percebe o facto desta obra ser a pe-

nultima escola a ser contemplada quando já na altura a sua capacidade estava ultrapassada. Já 

se pondera a escola de Meca para acolher os nossos alunos. É uma situação que carece a pre-

ocupação de ambos os presidentes porque de momento a Freguesia não consegue dar resposta 

ao parque escolar existente. A Freguesia não possui infraestruturas que salvaguardem a comu-

nidade escolar existente e futura. Uma situação agravada com a chegada constante de estran-

geiros, ou seja, não estamos a conseguir prever e adequar o equipamento escolar às necessia-

dades da comunidade escolar que possuímos. No Forúm empresarial que se realizou em Val 

Flores o Presidente do executivo teve o prazer de ser informado das novidades que contemplam 

a Freguesia, nomeadamente novos polos empresariais e com eles a captação de novas pessoas 

para se fixarem na Freguesia, o que aumenta a preocupação do executivo por não possuir meios 

para responder às suas iniciativas. Algumas empresas insentivam e financiam a escolaridade 

dos seus funcionários e a Freguesia não consegue garantir o transporte ou vaga para os seus 

filhos nas escolas. 

O Presidente de mesa propôs aprofundar bem este assunto para tomarem-se as devidas deli-

gências.  

 

Ponto 12 – Período de intervenção e esclarecimento ao público.  

Relativamente ao pedido do Sr. José Pinto, no inicio da Assembleia, o Presidente de mesa pe-

de ao executivo que tome as devidas deligências para responder aos seus pedidos. 
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Ponto 13 – 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, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 elaborados em minuta, que submeteu de imediato à 

votação do plenário, tendo sido aprovada por maioria dos membros com 12 votos a favor (6 votos 

do PS; 4 votos do PSD e 2 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 encerrada a sessão pelas 23:59 do dia 23 de Abril de 2019, da qual se lavrou a pre-

sente 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 FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


