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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 24 DE JUNHO DE 2015 
 
 
 

ATA Nº11 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, pelas 21h11, realizou-se 

no Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Refugidos, a sessão Pública da Assembleia 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 Regi-

mento, sob a presidência do senhor José António de Barros Martins coadjuvado pelo senhor 

António Roque Delgado e pela senhora Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira, respetivamen-

te primeiro secretário e a segunda secretária da mesa, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Ponto 1: Apreciação e Votação da ata referente à sessão ordinária realizada em 29 abril de 2015; 

Ponto 2: Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade des-

ta e da situação financeira da União de Freguesias; 

Ponto 3 Período de intervenção e esclarecimento ao público; 

Ponto 4 Apreciação e Votação da ata 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, 

Jorge Henriques Fernandes Borges Candeia em substituição da Srª 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 que pediu a renúncia 

de mandato. 
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Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. João Luís Vieira Vicente e o Sr. Paulo 

Jorge Lourenço da Silva Gaio.  

Pelo Bloco de Esquerda, BE - o Sr. Sérgio Batista em substituição da Sr.ª 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. 
 

Nesta sessão estiveram ausentes: o Sr. Hélder Antunes Baptista (justificou), Sérgio Miguel 

Henriques Quintino em substituição do Sr. Hélder Antunes Baptista, a Srª Cátia Sofia Santos 

Pereira, a Sr.ª Sílvia Patrícia Garcez Batista e o Sr. José Alexandre Teixeira de Oliveira em 

substituição da senhora Maria Odete Sousa David que pediu a suspensão de mandato por 

365 dias. 

 

A substituição e a renúncia foram apreciadas nos termos do Regimento sendo aceites pe-

los membros que não tiveram nada a declarar. 

 

Tomada de Posse de membro da Assembleia 

Nos termos do n.º3, do art.º 8.º da Lei n.º169/99, de 18 setembro, o presidente da mesa 

identificou e verificou a legitimidade da eleita pelo Partido Socialista para a Assembleia de 

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

Maria Gonçalves Flores de Jesus, com o estado civil de casada, empresária de profissão, 

tendo de seguida sido chamada a assinar a presente ata e a ocupar o respetivo lugar na 

Assembleia: 

 

 

Dália Maria Gonçalves Flores de Jesus 
__________________________________ 

Dália Maria Gonçalves Flores de Jesus 
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Confirmo a presente tomada de posse 

O Presidente da mesa, 

 

 

José  António de Barros Martins 
___________________________________ 

José António de Barros Martins 

 

 

 O membro João Luís Vicente tomou a palavra para apresentar a Moção: 

 “Pela Resolução das Carências do Serviço Nacional de Saúde na União de Freguesias de 

Carregado e Cadafais.” 
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A Moção teve como base um relatório elaborado pela Comissão pela Melhoria dos Cuida-

dos de Saúde da Assembleia Municipal que efetuou um levantamento das necessidades 

físicas e humanas dos centros de saúde do concelho de Alenquer onde se encontra referen-

ciado o Centro de Saúde do Carregado que embora recente, possui carências aos dois ní-

veis. Nestas circunstâncias, o partido apresenta esta moção à Assembleia onde solicita uma 

resposta do Ministério da Saúde às necessidades apresentadas, salientando a urgente ne-

cessidade de médicos para os 7477 utentes que até ao momento não possuem méd ico de 

família.  

Todos os grupos políticos reforçaram as palavras do membro João Vicente relatando ter 

conhecimento da situação e citando algumas situações que os utentes enfrentam no centro 

de saúde. Terminaram a suas citações concordando com o exposto e solicitado em moção e 

referindo a sua intenção de voto a favor da mesma.  

Nestes termos, a moção foi colocada a votação e foi aprovada por unanimidade com 11 

votos a favor (4 votos do PSD, 4 votos PS, 2 votos do PCP e 1 voto do BE) nos moldes em que foi 

proposta.  
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Ordem do dia. 

 

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 29 de abril 

de 2015. 

Após uma breve apreciação, e feitas as devidas correções ortográficas, a ata foi colocada 

a votação sendo aprovada por maioria com 8 votos a favor (3 votos do PSD, 3 votos PS e 2 votos 

do PCP) e com 3 votos de abstenção (1 voto do PSD, 1 voto do PS e 1 voto do BE) pelo motivo de 

se encontrarem ausentes na última assembleia.  

 

Ponto 2 – Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da junta de Freguesia acerca 

da atividade desta e da situação financeira da União de Freguesias. 

Neste ponto, o executivo informou os membros da Assembleia das várias acções desen-

cadeadas pela Junta de Freguesia nos diversos sectores da sua competência, tendo como 

base um resumo escrito, distribuído antecipadamente em suporte papel (que figura em ane-

xo) salientando os seguintes pontos à mesa: 

No âmbito do Protocolo de Manutenção dos Espaços Verdes foi proposto à Câmara Mu-

nicipal a celebração de um contrato interadministrativo no valor de 10 000€ para aquisição 

de uma destroçadora de verdes, um aspirador de folhas e uma pá niveladora. 

No âmbito da Conservação e Reparação de Sinalização Vertical, realizaram algumas re-

parações de sinais de trânsito. 

No âmbito de colocar e manter as placas toponímicas, foi inaugurada a Rua Manuel da 

Conceição Graça, junto às instalações da firma Manuel da Conceição Graça. 

A Cruz Vermelha foi apoiada com a verba de 600€ para efetuarem a compra de um des-

fibrilador. 

Foi efetuada a homenagem ao padre Leandro Manuel Monteiro Serrão pela sua atividade 

em prol da comunidade e o Sr. Ramiro Fernandes da Silva Rodrigues pela sua dedicação à 

causa associativa humana.  

A Freguesia foi percorrida com o intuito de dotar os pontos de acolhimentos dos contento-

res do lixo de condições de segurança e higiene, nomeadamente colocando correntes de 

contenção e reparando o piso que os suporta.  
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O membro João Vicente tomou a palavra para questionar se a placa identificativa da 

“Travessa da Junta”, do lado da Rua António Correia Baharém, não poderia ser colocada 

noutra posição, uma vez que suscita dúvidas na rua em que se está a entrar. 

 

Ponto 3 – Período de intervenção e esclarecimento ao público. 

O senhor Vítor Grilo tomou a palavra para alertar para a falta de manutenção do cemitério 

de Cadafais. Relativamente a esta situação o presidente informou que o coveiro terminou o 

seu contrato e neste momento estão a contactar uma empresa para realizar os funerais e a 

manutenção do espaço. 

O senhor Daniel Santos tomou a palavra para solicitar a reparação do espelho que se en-

contra localizado à saída de Refugidos, na Estrada Nacional 115-3, e que se encontra parti-

do à algum tempo. Solicitou também mais placas direcionais para Refugidos, uma vez que, 

no seu ver só existe uma placa nos Casais da Marmeleira. Termina a sua intervenção suge-

rindo como uma das possíveis localizações, o cruzamento na Carnota de Baixo. O presiden-

te informou que a Câmara de Alenquer será informada da situação e será solicitado o seu 

reparo. Relativamente às placas direcionais ou placas de a proximidade serão solicitadas à 

entidade das Estradas de Portugal. 

O senhor Luís Pereira Teixeira alerta para o perigo em que se encontra a estrada munici-

pal de Refugidos e questiona o executivo para quando o seu arranjo. O presidente informou 

que a CMA já tem conhecimento da situação e já efetuou uma visita ao local, juntamente 

com a Protecção Civil, mas ainda não informou uma data para início dos trabalhos. O Presi-

dente comprometeu-se a enviar para a Câmara o pedido do freguês. 

O senhor Jorge Amado dirige-se à mesa para solicitar a limpeza do caminho Porto Carro, 

localizado nas Preces frente às bombas de água, assim como do ribeiro que passa junto ao 

caminho e provoca o desgaste do mesmo. O presidente propõe analisar a situação para ver 

o que a junta poderá fazer dentro da sua competência. 

 

Ponto 4 – Apreciação e aprovação da ata resumo (minuta). 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia leu o texto da deliberação cor-

respondente aos pontos da ordem do dia números 1 e 4 elaborados em minuta, que subme-

teu de imediato à votação do plenário, tendo sido aprovada por unanimidade com 11 votos a 
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favor (4 do PSD, 4 do PS, 2 do PCP e 1 do BE). 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 22:34 do dia 24 de junho, que depois de lida e apro-

vada 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 

 

 


