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Minuta 

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 traba-

lhos: 
 

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; 

Ponto 12: Período para Intervenção e esclarecimento ao público. 
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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). 

 

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 do documento. 
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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” foi colocado a vo-

tação 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 clausulas que sustentam os regimes de funções. Após a apreciação da situação pe-

los membros e na ausência de esclarecimentos e sugestões, foram considerados verificados os 

requisitos apresentados. 

 

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. Na ausência de esclarecimentos e sugestões, o Presidente da mesa colocou à votação a 

celebração 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 interadministrativo 

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.  

Na ausência de 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, 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).  
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Ponto 6 – Alteração do Regulamento de Liquidação e Cobrança das Taxas pela Prestação 

de Serviços e Concessão de Licenças. 

O executivo salientou as alterações efetuadas no Regulamento de Liquidação e Cobrança das 

Taxas pela Prestação de Serviços e Concessão de Licenças e fundamentou as bases que leva-

ram à sua alteração. 

Realizados os devidos esclarecimentos e na ausência de sugestões, o “Regulamento de Liqui-

dação e Cobrança das Taxas pela Prestação de Serviços e Concessão de Licenças” foi coloca-

do 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 fundamentou as bases que levaram à elaboração do documento Regulamento do 

Mercado Sazonal, que de seguida apresentou aos membros da Assembleia de Freguesia. 

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. 

Após uma breve apresentação dos documentos e na ausência de esclarecimentos, o Presiden-

te de mesa colocou à votação os Documentos de Prestação de Contas. A Assembleia deliberou 

aprovar  os documentos com a seguinte 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 salientar as alterações efetuadas ao Inventário 

de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais da União das Freguesias de Carregado e Cadafais. 

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.  
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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 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 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 


