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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 27 DE SETEMBRO DE 2018 
 
 
 

ATA Nº6 

 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h08, reali-

zou-se na Escola Básica Integrada do Carregado, no Carregado, a sessão Pública da Assem-

bleia 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 de Proposta de melhoramento para a União de Freguesias de Carregado e Cadafais; 

Ponto 2: Apreciação e votação das atas referentes à sessão ordinária realizada a 08 de Junho de 2018 e 

extraordinária realizada a 31 de Julho de 2018; 

Ponto 3: Terceira Revisão ao Orçamento para o ano de 2018; 

3.1. Primeira alteração ao mapa de Pessoal; 

Ponto 4:Primeira alteração da Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas; 

Ponto 5: Abertura de Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, para 2 vagas de assistente operacional; 

Ponto 6: Abertura de Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo determinado ou determinável, para 4 vagas de assistente operacional; 

Ponto 7: Proposta de cessação de associado da ANAFRE; 

Ponto 8: Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade e si-

tuação financeira da União das Freguesias; 

Ponto 9: Período para intervenção e esclarecimento ao público; 

Ponto 10: Apreciação e votação da ata resumo (minuta). 

 



 
AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddaa  UUnniiããoo  ddaass  FFrreegguueessiiaass  ddee  CCaarrrreeggaaddoo  ee  CCaaddaaffaaiiss  

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

 

 

 

      ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, ORDINÁRIA  -  ATA  REFERENTE A 27 DE SETEMBRO DE 2018                            - 2 - 

Estavam presentes, para além dos mencionados, os seguintes membros da Assembleia de 

Freguesia: 

Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. Susana Pombo Delgado Jorge, Catarina Filomena Neves 

de Oliveira Lourenço, Isabel Maria Ferreira Camilo Panóias (em substituição da Sr.ª Ana Isabel 

Machado Carvalho), Tiago Miguel Lourenço de Sousa (em substituição da Sr.ª Patrícia Alexandra 

Maurício Cabral) e João Domingos Verdilheiro Costa (em substituição do Sr. João Pedro Machado 

Ganchas). 
 

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

Barroso Gonçalves Martins, António Roque Delgado e Ângela Isabel Moreira Marcelino. 
  

Pelo Partido Comunista Português, PCP: o Sr. João Luís Vieira Vicente. 
 

Pelo Partido Bloco de Esquerda, BE: o Sr. João Fernando Grais da Costa Esteves (em substi-

tuição do Sr. Edgar Filipe dos Santos Alves). 
 

Pelo executivo da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais esta-

vam presentes os seguintes elementos: Sr. Presidente de Junta de Freguesia José António de 

Barros Martins e os Vogais, José Manuel Cortes Monraia, Maria Margarida Ramalho Vidigal Pe-

reira, Anabela de Sousa Ribeiro Cristóvão e Jorge Manuel Viditas de Sousa. 
 

Nesta sessão estiveram ausentes: a Sr.ª Ana Isabel Machado Carvalho (justificou), a Sr.ª Patrí-

cia Alexandra Maurício Cabral (justificou), o Sr. João Pedro Machado Ganchas (justificou) e Edgar 

Filipe dos Santos Alves (justificou).  

 

 

Iniciou-se a sessão com a apreciação da renúncia de mandato da Srª. Ana Cidália Cunha Le-

vezinho Rodrigues, membro da Assembleia de Freguesia pelo partido PSD, nos termos do     

art.º 76 da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro e art.º 9º do Regimento da Assembleia de Fregue-

sia.  

Seguiu-se o preenchimento da vaga do membro da Assembleia de Freguesia segundo o 

art.79º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro e o art.11º do Regimento da Assembleia de Fregue-

sia. Nestes termos, o Presidente de mesa chamou o membro Ângela Isabel Moreira Marcelino 

para ocupar a vaga de membro da Assembleia de Freguesia como cidadão imediatamente a 

seguir do Partido pelo qual havia sido proposto o membro que deu origem à vaga, a Srª. Ana 

Cidália Cunha Levezinho Rodrigues. A Srª. Ângela Isabel Moreira Marcelino foi empossada pelo 

Presidente da mesa e passa a ser membro efetivo da Assembleia de Freguesia.  
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TOMADA DE POSSE DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA 

Nos termos do n.º 2, do art.º 8º da Lei n.º 169/99, de 18 setembro, o Presidente da mesa iden-

tificou e verificou a legitimidade do eleito pelo Partido Social Democrata para a Assembleia de 

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

bel Moreira Marcelino, com o estado civil de casada, tendo de seguida sido chamada a assinar a 

presente ata e a ocupar o respetivo lugar na Assembleia: 

 

 

 

_________________________________________ 

Ângela Isabel Moreira Marcelino 

 

 

Confirmo a presente tomada de posse 

O presidente da mesa, 

 

 

 

________________________________________ 

Carlos Manuel de Melo Gomes Areal  

 
 

 

Ordem do Dia 

 

Ponto 1 – Apreciação de Proposta de melhoramento para a União de Freguesias de Carre-

gado e Cadafais. 

Iniciou-se este ponto com uma pequena contextualização da situação, acompanhada de uma 

visita às instalações mencionadas, orientada pelo Presidente de mesa e posteriormente pelo 

Diretor do agrupamento de escolas do Carregado, o Sr. Alberto Seco. A Escola Básica Integrada 

do Carregado, sobre a jurisdição do Ministério da Educação, enfrenta o problema do seu pavi-

lhão gimnodesportivo ser uma instalação inadequada e incapaz de responder às necessidades 

da sua comunidade escolar, desde o início da sua construção. Instalações pequenas que defici-

entemente comportam duas turmas. A carta “Construção de um Pavilhão Gimnodesportivo na 

Escola Básica Integrada do Carregado” elaborada com o apoio dos membros da Assembleia, da 
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Junta, da Escola e da Associação de Pais, que junto se anexa, destinada ao Ministro da Educa-

ção e ao Presidente de Câmara, solicita a construção de um pavilhão gimnodesportivo para be-

nefício da escola e da comunidade onde ela se integra.  

Após a breve apresentação da situação e das palavras de apoio do Sr. Alberto Seco e do re-

presentante da Associação de Pais, o Presidente de Assembleia de Freguesia, colocou o docu-

mento a votação, com a alteração sugerida pelo membro Edgar Pereira, e a Assembleia de Fre-

guesia deliberou aprovar por unanimidade a carta “Construção de um Pavilhão Gimnodesportivo 

na Escola Básica Integrada do Carregado”, com 13 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do PSD, 

2 votos do PCP e 1 voto do BE). 

 

Ponto 2 – Apreciação e votação das atas referente à sessão ordinária realizada a 08 de 

Junho de 2018 e à sessão extraordinária realizada a 31 de Julho de 2018. 

Colocadas as atas a apreciação dos membros da Assembleia de Freguesia e na ausência de 

sugestões, as atas foram colocadas a votação, num primeiro momento a ata de 08 de Junho de 

2018 que foi aprovada pelos membros com a seguinte votação: 10 votos a favor (5 votos do PS, 2 

votos do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do BE) e 3 votos de abstenção (2 votos do PS e 1 voto do 

PSD) pelo motivo de se encontrarem ausentes na sessão referenciada; e num segundo momen-

to, a ata de 31 de Julho de 2018 que a Assembleia deliberou aprovar, com a seguinte votação: 

10 votos a favor (5 votos do PS, 2 votos do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do BE) e 3 votos de abs-

tenção (1 voto do PS, 2 votos do PSD) pelo motivo de se encontrarem ausentes na sessão refe-

renciada. 

 

Ponto 3 – Terceira Revisão ao Orçamento para o ano de 2018. 

O Presidente do executivo informou que o pretendido é a criação de um Mapa de Pessoal com 

7 lugares para assistente operacional e explicou: a Freguesia do Carregado nunca possuiu um 

Quadro de Pessoal com assistentes operacionais. Os funcionários que existiam e desempenha-

vam as funções pela Junta de Freguesia do Carregado eram funcionários da Câmara que após o 

estabelecimento dos Protocolos de execução levou a regressarem à mesma. Com a União das 

Freguesias, a União de Freguesias de Carregado e Cadafais herdou o Quadro de Pessoal exis-

tente na Junta de Freguesia de Cadafais com 4 lugares de assistente operacional. No entanto, 

ao dia de hoje, possui 2 funcionários com contrato a termo, em final do termo, e um funcionário 

que se encontra de baixa de longa duração. Desta forma, com duas pessoas, a União de Fre-

guesias não consegue desempenhar as sus funções. Acréscimo de encargos não irá existir uma 
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vez que, as sete pessoas já existem e executam funções. O executivo apenas pretende torná-las 

do quadro da autarquia. 

Na ausência de esclarecimentos e sugestões, o Presidente de Assembleia de Freguesia colo-

cou à votação a Terceira revisão ao Orçamento para o ano de 2018 onde se inclui o Mapa de 

Pessoal. A Assembleia de Freguesia deliberou aprovar o documento com 9 votos a favor (6 votos 

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

 

Ponto 4 – Primeira alteração da Tabela de Taxas, Licenças e outras receitas. 

Este ponto foi apresentado pelo Presidente do executivo que ponto a ponto foi informando as 

alterações efectuadas e as razões que levaram à sua alteração ou introdução na tabela de ta-

xas. Das razões mencionadas foi referido: os preços tabelados no cemitério que não cobrem a 

despesa que a União de Freguesias tem com a empresa contratada para executar os serviços, 

assim como a existência de alguns serviços que se praticavam e ainda não tinham rubrica na 

tabela como exemplo a entrada de cinzas no cemitério, etc. 

Apreciada a nova Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas desta União de Freguesias e 

na ausência de intervenções, o documento foi colocado a votação e a Assembleia deliberou a-

provar com 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 5 - Abertura de Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de tra-

balho em funções públicas por tempo indeterminado, para 2 vagas de Assistente Operacio-

nal. 

A abertura de procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em fun-

ções públicas por tempo indeterminado para duas vagas de assistente operacional aqui propos-

to, tem o intuito de colocar nos quadros, dois funcionários que têm vínculo com o Estado e estão 

no terceiro ano de contrato. Como no Estado os dois funcionário não podem passar automatica-

mente ao quadro como efectivos, o executivo propõe a abertura do referido concurso. 

Apresentadas as razões que levaram à necessidade de abertura de um procedimento concur-

sal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermina-

do, para 2 vagas de assistente operacional e na ausência de intervenções, o concurso foi colo-

cado a votação e a Assembleia de Freguesia decidiu aprovar a proposta com a seguinte vota-
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ção: 8 votos a favor (6 votos do PS e 2 votos do PCP) e com 5 votos de abstenção (4 votos do 

PSD e 1 voto do BE). 

 

Ponto 6 - Abertura de Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de tra-

balho em funções públicas por tempo determinado ou determinável, para 4 vagas de Assis-

tente Operacional. 

A abertura de procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em fun-

ções públicas por tempo determinado, para 4 vagas de assistente operacional, que o executivo 

propõe, destina-se a colocar as pessoas que se encontram a exercer funções, na base de recibo 

verde, para a Junta de Freguesia.  

Apresentadas as razões que levaram à necessidade de abertura de um procedimento concur-

sal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, 

para 4 vagas de assistente operacional e na ausência de intervenções, o concurso foi colocado a 

votação e a Assembleia de Freguesia decidiu aprovar por maioria a proposta com 8 votos a favor 

(6 votos do PS e 2 votos do PCP) e 5 votos de abstenção (4 votos do PSD e 1 voto do BE). 

 

Ponto 7 – Proposta de Cessação de Associado da ANAFRE. 

A Associação Nacional de Freguesias, ANAFRE, é uma entidade de direito privado e de utili-

dade pública que representa as Freguesia, suas associadas, no Congresso Nacional, organiza-

ções nacionais e internacionais, e nos órgãos de soberania, na defesa da dignidade e direitos 

dos seus associados, promovendo a sua autonomia face ao Poder Central e aos próprios Muni-

cípios. Face aos seus princípios defendidos este órgão executivo não vê a sua autarquia repre-

sentada segundo os princípios estipulados enunciando que com a nova legislação aprovada o 

poder da autarquia manteve-se na quase totalidade inalterada. Pela análise deste executivo, 

esta falta de poder e de aumento de competências nas Juntas de Freguesias é resultante dos 

membros que constituem a coordenação e direcção da ANAFRE, que engloba membros de to-

dos os quadrantes políticos gerando assim um impasse quando se pede uma tomada de posi-

ção. Perante o que foi dito, este executivo propõe a saída da União de Freguesias do Carregado 

e Cadafais da ANAFRE como forma de marcar a sua posição de desagrado relativamente à falta 

de defesa e de representação no Poder Central. 

O membro João Vicente tomou a palavra para declarar que estava contra a saída da União de 

Freguesias como sócio da ANAFRE defendendo que a única forma de manter e vincar a posição 

da Junta de Freguesia é permanecendo como membro e lutando para que tudo funcione melhor. 
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Apresentadas as condições que levaram ao executivo a apresentar a cessação da condição de 

associado da ANAFRE nesta Assembleia de Freguesia, e ouvidas as intervenções, a proposta foi 

colocada a votação e a Assembleia decidiu aprovar com a seguinte votação: 5 votos a favor (5 

votos do PS), 2 votos contra (2 votos do PCP) e 6 votos de abstenção (1 votos do PS, 4 votos do 

PSD e 1 voto do BE). 

 

Ponto8 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da 

actividade e situação financeira da União das Freguesias. 

Da informação escrita e distribuída antecipadamente a todos os membros, o executivo teve a 

informar que o trator agrícola referido na sessão extraordinária de 31 de Julho do presente ano 

já foi adquirido e foi efetuado um contrato, a recibo verde, com uma pessoa habilitada a trabalhar 

com o trator para manobrar o mesmo.  

Foram distribuídos mais ecopontos e papeleiras pela União de Freguesias, sendo solicitado 

um aumento das recolhas dos mesmos. 

Foi reavivado as linhas sinaléticas à entrada de algumas pracetas, estacionamentos e entrada 

de garagens. 

Foi solicitado à Câmara Municipal de Alenquer a alteração de sentido na Rua Alferes Machado 

Ferrão e na Rua da Liberdade, para um único sentido. 

Foi informado que a limpeza da ribeira do Sarra permanece em execução.  

Ontem, foram distribuídos 15 compostores aos fregueses que se candidataram ao programa 

da Valorsul para a realização de compostagem do seu desperdício orgânico doméstico.  

O Presidente do executivo também informou que estão a aumentar os casos de fregueses com 

carências e necessidade de apoio, nomeadamente a nível mental. Todos os casos identificados 

na freguesia estão sinalizados e cumprem os requisitos do Protocolo estabelecido com os par-

ceiros sociais a nível concelhio e estão apoiados e encaminhados.  

O Sr. João Domingos Costa tomou a palavra para informar que na Rua Principal de Refugidos 

as bermas precisam de ser limpas. O Presidente do executivo informou que a empresa de limpe-

za passa semanalmente pelas localidades tendo como prioridade as zonas mais urgentes. 

 

Ponto9 – Período para intervenção e esclarecimento ao público. 

 Do público presente entendeu por bem se manifestar a Sr.ª Antonieta Carmo, moradora na 

Praceta Gaspar Corte Real que reclamou a falta de cuidado no planeamento das zonas verdes 

na sua praceta e nas suas traseiras, referindo a falta de árvores e a falta de rega no jardim exis-
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tente nas traseiras do prédio. Solicitou o arranjo dos aparelhos de manutenção existente no jar-

dim da Travessa do Centro de Saúde. Reclamou a existência, no seu ver exagerada, de ecopon-

tos e contentores do lixo. 

O Sr. Rui Pedro Pires, morador no Carregado, veio alertar para a situação da passadeira que 

liga o ADC ao jardim Manuel Maria Abreu que, pela sua experiência profissional, não cumpre as 

normas. Questionou o executivo no sentido de ser informado em que ponto da situação se en-

contra, a construção de um parque urbano no Carregado. Por último, desafiou o executivo a fe-

char mais vezes as ruas com atividades para o convívio da população. 

Respondendo às questões colocadas, o Presidente da Junta esclareceu que os espaços ver-

des é da competência da Junta de Freguesia e a limpeza urbana é da competência da Câmara 

Municipal de Alenquer, dentro da área urbana do Carregado. Fora da área urbana do Carregado, 

a limpeza urbana pertence à Junta de Freguesia. Relativamente aos espaços verdes o executivo 

informou que terminou o contrato com a empresa que desempenhava funções e actualmente é a 

Junta de Freguesia que executa o serviço. Informou ainda que para aquele espaço, está previsto 

replantar a zona verde com espécies mais adequadas à zona. 

Relativamente aos ecopontos e contentores do lixo, inúmeras queixas chegam ao executivo 

porque ninguém quer um contentor ao pé da sua porta. No entanto, o executivo informa que o 

número de contentores respeita o número de habitantes necessários para a sua colocação. 

A gestão dos parques infantis é competência camarária e o executivo tem a informação que os 

parques existentes na freguesia estão fiscalizados. 

A passadeira localizada em frente da Associação Desportiva do Carregado foi um projecto de 

apoio às pessoas de mobilidade reduzida e obedece à CNA. 

O executivo não tem nenhuma informação sobre um parque urbano para o Carregado. No en-

tanto, existe a possibilidade de o antigo campo de futebol ser transformado num parque. 

Relativamente a actividades de rua, o executivo faz o possível para que as pessoas possam 

disfrutar do espaço exterior e conviver.  

 

Ponto10 – 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, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 elaborados em minuta, que submeteu de imediato à votação 

do plenário, tendo sido aprovada por unanimidade com 13 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos 

do PSD e 2 votos do PCP e 1 voto do BE). A votação teve em vista o disposto no nº3 e nº4 do 

art.º57º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.  
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Deu-se por encerrada a sessão pelas 23h59min do dia 27 de Setembro de 2018, da qual se la-

vrou 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 FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


