Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais
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ATA Nº9

1ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAF AIS
REALIZADA A 30 DE DEZEMBRO DE 2014
Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e catorze, pelas 21h15, realizou-se na
Sede da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, a primeira reunião da 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
Regimento, sob a presidência do senhor José António de Barros Martins coadjuvado pelo senhor
António Roque Delgado e pela senhora Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira, respetivamente
primeiro secretário e segunda secretária da mesa, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1: Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 24 de setembro de 2014;
Ponto 2: Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade e situação financeira da União de Freguesias;

Ponto3: Análise e votação da Delegação de Competências dos Acordos de Execução;
Ponto 4: Análise e votação do Protocolo com a CMA para cedência de espaço na Guizanderia;
Ponto 5: Análise e votação de minuta de contrato de possível arrendamento da Quinta da Amoreira;
Ponto 6: Análise e votação das maquetes de heráldica para a União das Freguesias;
Ponto 7: Análise e votação do Orçamento para o ano de 2015;
Ponto 8: Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2015;
8.1 – Análise e votação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o ano de 2015;
8.2 – Análise e votação do Plano Plurianual de atividades (PPA) para o ano de 2015;

Ponto 9: Período para intervenção e esclarecimento ao público;
Ponto10: Apreciação e votação da ata resumo (minuta).
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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, Sérgio
Miguel Henriques Quintino (em substituição do Sr. Hélder Antunes Baptista) e Leonarda de Jesus
Borrazeiro Batinas Pedroso do Couto (em substituição da Srª. Cátia Sofia Santos Pereira).
Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. José Aurélio Gabriel Lameiras e o José Manuel Cortes Monraia.
Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. João Luís Vieira Vicente, Paulo Jorge Lourenço
da Silva Gaio e Maria Odete Sousa David.
Pelo executivo da Junta da União das Freguesias estavam presentes os seguintes elementos:
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 o
Pedro Afonso Ferreira Monteiro.
Nesta sessão estiveram ausentes: Hélder Antunes Baptista (justificou), Cátia Sofia Santos Pereira (justificou), Maria Ferreira Severino Alves da Costa e Sílvia Patrícia Garcez Batista. (justificou);

Período antes da Ordem do dia
Com o consentimento unânime de todos os membros, seguindo a proposta do executivo, foi efetuado um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria da Conceição Roque Delgado familiar directo do primeiro secretário da mesa da assembleia António Roque Delgado.
O membro João Vicente tomou a palavra e em breves palavras resumiu a intento do grupo PCP ao
apresentar a Moção que de seguida se anexa:

“Diminuir a Factura da Água é Melhorar a Qualidade de Vida na nossa Freguesia”

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2014

-2-

Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais
Avenida da Associação Desportiva,2580-600 Carregado, Telefone: 263 852 739 Fax:263 855 903 e-mail assembleia@carregado.pt

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2014

-3-

Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais
Avenida da Associação Desportiva,2580-600 Carregado, Telefone: 263 852 739 Fax:263 855 903 e-mail assembleia@carregado.pt

O membro Paulo Gaio e o presidente de mesa corroboraram o apresentado e reforçaram o exposto com alguns factos.
Não havendo mais nada a acrescentar, a moção foi colocada a votação e foi aprovada por unani-

midade com 10 votos a favor (4 votos do PSD, 3 votos do PS, 3 votos do PCP). A assembleia
deliberou por unanimidade mandatar o executivo de Junta para endereçar a Moção à Câmara
Municipal de Alenquer com o desígnio do apelo ser ponderado por quem de direito.
O membro Paulo Gaio, informou que a limpeza urbana nas zonas a cargo da CMA continua a ser
ineficaz o que indigna qualquer freguês uma vez que não se verifica o mesmo tipo de tratamento
nas restantes freguesias do concelho de Alenquer onde o mesmo trabalho é prestado pela Câmara.
O executivo informou a assembleia que o novo Acordo de Execução vai tentar responder um pouco à situação existente. A Câmara Municipal de Alenquer reconhece que o trabalho não tem sido
eficaz por não possuír a mão-de-obra e a maquinaria necessária para responder a todo o concelho. No entanto, a mesma acrescenta que não dispõe da verba necessária para passar a competência na totalidade para as Juntas de Freguesia, como é sua intenção.
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O senhor Carlos Areal, alertou a assembleia que devido à falta uma rede hídrica para encaminhar
as águas pluviais por parte da CMA, a entidade Águas do Oeste pretende cobrar na factura da
água o tratamento da água pluvial que utiliza a rede de esgotos e a ETAR para circular.

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 24 de setembro de 2014.
O membro Maria da Graça Silva tomou a palavra para alertar que no último parágrafo do ponto 4
onde consta “competências do executivo” o parágrafo deve ser complementado por executivo da
Câmara Municipal de Alenquer uma vez que estamos a referir competências camarárias.
Retificado o último parágrafo do Ponto 4, a ata foi colocada a votação e aprovada por maioria
com 8 votos a favor (2 votos do PSD, 3 votos do PS, 3 votos do PCP) e com 3 votos de abstenção
(2 votos do PSD e 1 voto do PS) do Sr. Sérgio Miguel Henriques Quintino, da Srª Leonarda de
Jesus Borrazeiro Batinas Pedroso do Couto e do Sr. José Aurélio Gabriel Lameiras pelo motivo de
se encontrarem ausentes na última Assembleia.

Ponto 2 – Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da
Actividade e situação Financeira da Freguesia.
Neste ponto, o executivo cumpriu informar os membros da assembleia que:
No âmbito da Saúde, foi endereçada à Câmara Municipal de Alenquer, ao Ministério da Saúde,
ao director do Agrupamento dos Centros de Saúde do Estuário do Tejo e ao director da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, um abaixo-assinado organizado pelos utentes
do Centro de Saúde do Carregado, onde reclamam a falta de médicos na Extensão do Carregado.
Com a organização da Associação Afectos p’ra Vida e o apoio da Junta de Freguesia foi realizada as segundas jornadas de Cuidados Paliativos do Carregado.
No âmbito do trânsito foram colocados sinais de trânsito na Rua Arsénio da Assunção Carvalho e
na Rua Dinis Dias.
No âmbito da segurança, foi feita uma comunicação à GNR onde foi referenciado os vários assaltos que foi alvo o WC da Praça Rosa Silva e que obriga a constantes reparações.
No âmbito das Obras, na zona de Obras Novas foi reparada a ponte e foi colocada uma protecção de segurança junto à Capela.
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No Casal do Sarra foi construído um passadiço ao fundo da rua Antero de Quental para responder aos pais que utilizavam o espaço como trajecto para levar as suas crianças para o Centro Escolar. O executivo aproveitou ainda a oportunidade para arranjar o espaço envolvente.
Na Freguesia foram reparados e construídos alguns bancos com tábuas de plástico reciclado de
modo a advir uma duração estimada de 30 anos e por não necessitar de pintura.
No âmbito da educação foi cumprida a tradição de entregar o pão por Deus aos alunos da Escola
Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Cadafais.
No âmbito da cultura e lazer, realizou-se no dia 13 de Dezembro o 16º Encontro de Reformados
e Idosos na Sede do Rancho Folclórico do Carregado.
No âmbito do ambiente, foram plantadas aproximadamente 260 árvores na mediação do parque
de estacionamento de pesados da urbanização da Barrada com a intenção de formar uma cortina
que impeça a poeira levantada pelas rodas dos camiões de atingir a zona residencial em frente.
Foi alugada uma barquinha para fazer face a alguns trabalhos dos Espaços Verdes, como a poda de árvores.
Foi renovado o apoio da Junta de Freguesia para a elaboração do cabaz de Natal distribuído pela loja social do carregado a 80 famílias.
A exposição narrativa foi complementada por uma apresentação em foto-show e por uma informação escrita, distribuída previamente.

Ponto 3 – Análise e votação da delegação de competências dos Acordos de Execução.
Após várias reuniões efectuadas com a CMA, o executivo colocou à consideração da Assembleia
o pré-acordo alcançado entre as duas edilidades que no geral, e tendo como referência o anterior
acordo efectuado, resulta num aumento de verba para a União de Freguesias de Carregado e Cadafais e num aumento de competências delegadas na mesma.
Na competência da “Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros” à zona envolvente ao mercado acrescentou-se a limpeza da Freguesia de Cadafais. Na Freguesia do Carregado, a CMA vai continuar a ser responsável pela zona da Ferraguda, Guizanderia e a vila do Carregado passando para a Junta a limpeza da zona da Torre, Casal Pinheiro, Obras Novas e Carambancha.
Na competência de “Gerir e Assegurar a Manutenção de Espaços Verdes” passará a ser da responsabilidade da Junta na sua totalidade, toda a extensão da Freguesia de Carregado e Cadafais.
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Verifica-se também um aumento no valor por unidade de árvore e do número de árvores a cargo
da Junta de Freguesia.
Na competência “Manter, Reparar e Substituir o Mobiliário Urbano instalado no Espaço Público”
realizou-se uma mudança nos parâmetros que levou a um aumento da contribuição.
Verifica-se uma alteração de valores a nível do Pessoal, uma vez que, devido a dificuldades financeiras, a Junta teve de abdicar de mais um funcionário pertencente aos quadros da Câmara Municipal de Alenquer, o Sr. Manuel Gilberto Rebelo Madureira com o cargo de fiscal do mercado municipal, fornecendo desta forma um encaixe de mais 11 mil euros a favor da autarquia.
O documento Delegação de Competências dos Acordos de Execução foi colocado a votação e foi

aprovado por maioria com 8 votos a favor (4 votos do PSD, 4 votos do PS) e com 3 votos de abstenção (3 votos do PCP).

Ponto 4 – Análise e votação do Protocolo com a CMA para cedência de espaço na Guizanderia.
O espaço referenciado pelo executivo é um terreno camarário, que sempre esteve ao cuidado da
Junta de Freguesia para a mesma realizar o mercado semanal. Ao longo do tempo o mercado
deixou de se realizar naquele espaço e o mesmo começou a ser partilhado pelo grupo de motares
“Tigres da Estrada”.
Perante a necessidade da Junta de Freguesia de um espaço para um estaleiro destinado a materiais e de uma zona delimitada para o arrumo dos Verdes, o executivo colocou à consideração dos
membros o presente protocolo que apresenta para ser analisado pela assembleia.
O membro João Vicente analisando o Protocolo questionou o executivo se o prazo de 30 dias não
seria um prazo curto para a entrega do imóvel. Prontamente o Presidente de Junta respondeu que
da parte do executivo não há objecção invocando a clausula sétima ponto 2, alínea b):

“por iniciativa da CMA, com fundamentado interesse público, devidamente justificado, mediante
aviso prévio escrito, com antecedência de pelo menos 30 dias, sobre a data em que se pretenda
que produza efeitos”.
O Protocolo com a CMA para a cedência de um espaço na Guizanderia foi colocado a votação
sendo aprovado por unanimidade com 11 votos a favor (4 votos do PSD, 4 votos do PS, 3 votos
do PCP).
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Ponto 5 – Análise e votação de Minuta de Contrato de possível arrendamento da Quinta da
Amoreira.
Depois de várias reuniões efectuadas pelo grupo de trabalho da assembleia da Quinta da Amoreira foi de comum acordo o arrendamento do imóvel. Nestes termos, o arrendatário será nomeado
através de um concurso público pela melhor oferta. O contrato terá a duração de 7 anos para pessoa singular e 10 anos para entidade colectiva, prorrogável por 5 anos.
A minuta de Contrato de Arrendamento Rural da Quinta da Amoreira teve como bases as várias
orientações dos grupos partidários, a legislação em vigor e o apoio de um solicitador.
Após uma breve apreciação, a minuta foi colocada a votação sendo aprovada por unanimidade
com 11 votos a favor (4 votos do PSD, 4 votos do PS, 3 votos do PCP).

Ponto 6 – Análise e votação das Maquetes de Heráldica para a União das Freguesias.
Por solicitação do executivo «proponente» o presente ponto foi retirado da ordem de trabalho.

Ponto 7 – Análise e votação do Orçamento para o ano de 2015.
Por decisão unânime do plenário foi adiada a análise do presente ponto para o dia 9 de Janeiro de
2015 numa segunda reunião.

Ponto 8 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2015.
Por decisão unânime do plenário foi adiada a análise do presente ponto para o dia 9 de Janeiro de
2015 numa segunda reunião.

Ponto 9 – Período para Intervenção e Esclarecimento ao público.
O membro João Vicente aproveitou o momento e questionou o executivo no intuito de saber em
que ponto se encontrava a situação da tampa e esgoto da rua António Correia Baharém que
quando chove a água transborda libertando cheiros desagradáveis. O presidente responde que a
situação foi reportada à Câmara mas até ao momento não obteve-se uma resposta.
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O membro Paulo Gaio alertou o executivo que junto ao restaurante conhecido pelo Acácio sito na
rua Laura Pinheiro, o responsável pelo estabelecimento coloca dois baldes de tinta cheios de areia
no intuito de reservar uma larga parcela da via pública. Neste sentido, pediu a intervenção da Junta junto do estabelecimento para resolver a situação. O presidente informou que à luz do que já foi
feito junto da antiga gerência a mesma será informada.

Ponto 10 – Apreciação e aprovação da minuta da ata.
Nada mais havendo a tratar e depois de lida em voz alta, o Sr. Presidente da Assembleia submeteu à votação do plenário a presente minuta, tendo sido aprovada por unanimidade com 11 votos

a favor (4 votos do PSD, 4 votos do PS, 3 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 interrompida a sessão pelas 23:58 do dia 30 de Dezembro de 2014, da qual se lavrou
a minuta de ata que depois de lida em voz alta e aprovada foi assinada nos termos da lei.

2ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAF AIS
REALIZADA A 9 DE JANEIRO DE 2015
Ao nono dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e quinze, pelas 21h17, realizou-se na Sede
da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, a segunda reunião da sessão Pública de Dezembro 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, e no artigo 21º do seu Regimento, sob a presidência do senhor José António de Barros Martins
coadjuvado pelo senhor António Roque Delgado e pela senhora Maria Margarida Ramalho Vidigal
Pereira, respectivamente primeiro secretário e segunda secretária da mesa, com a seguinte ordem
de trabalhos:

Ponto 7: Análise e votação do Orçamento para o ano de 2015;
Ponto 8: Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2015;
8.1 – Análise e votação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o ano de 2015;
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8.2 – Análise e votação do Plano Plurianual de atividades (PPA) para o ano de 2015;

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, Sérgio
Miguel Henriques Quintino (em substituição do Sr. Hélder Antunes Baptista) e Leonarda de Jesus
Borrazeiro Batinas Pedroso do Couto (em substituição da Srª. Cátia Sofia Santos Pereira).
Pelo Partido Socialista, PS: os Sr. José Manuel Cortes Monraia.
Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. João Luís Vieira Vicente, Paulo Jorge Lourenço
da Silva Gaio e Maria Odete Sousa David.
Pelo Partido Bloco de Esquerda, BE: a Srª Sílvia Patrícia Garcez Batista.
Pelo executivo da Junta da União das Freguesias estavam presentes os seguintes elementos:
Sr. Presidente de Junta José Manuel Sousa de Oliveira Mendes e os Vogais Sr. Mário Barroso
Gonçalves Martins, Ana Cidália Cunha Levezinho Rodrigues e o Pedro Afonso Ferreira Monteiro.
Nesta sessão estiveram ausentes: Hélder Antunes Baptista (justificou), Cátia Sofia Santos Pereira (justificou), Maria Ferreira Severino Alves da Costa e José Aurélio Gabriel Lameiras (justificou);

Ponto 7 – Análise e votação do Orçamento para o ano de 2015.
O presidente do executivo iniciou este ponto alertando os membros da assembleia que o valor do
presente Orçamento engloba receitas extraordinárias provenientes dos acordos de execução, dos
transportes escolares e das transferências de capital das antigas juntas que por dificuldade financeira da CMA não conseguiu cumprir as transferências das verbas nas datas acordadas.
Salientou ainda que engloba as novas verbas provenientes das novas competências do novo
Acordo de Execução, a nova percentagem que advém do Imposto Municipal de Imoveis (IMI) e o
valor do arrendamento da Quinta da Amoreira.
Relativamente à despesa, o executivo salientou que a obra da Estrada do Carril e o Caminho Pedonal Carregado-Casais, ficarão dependentes da receita de capital que a Câmara irá pagar este
ano para terem o cabimento necessário para serem realizadas.
Na rubrica 07011002 denominada com Outro, o presidente do executivo esclareceu que a verba
de 12 mil euros refere-se ao montante previsto para aquisição de maquinaria e equipamento para
efectuar os trabalhos previstos no Acordo de Execução, nomeadamente uma roçadora.
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Nada mais havendo a salientar, o Orçamento foi colocado a votação e foi aprovado com 4 votos a
favor (4 votos do PSD) e com 7 votos de abstenção ( 3 votos do PS, 3 votos do PCP e 1 voto do BE).

Ponto 8 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2015.
8.1-Análise e votação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o ano de 2015;
O Plano Plurianual de Investimentos foi colocado a votação e foi aprovado com 4 votos a favor (4
votos do PSD) e com 7 votos de abstenção ( 3 votos do PS, 3 votos do PCP e 1 voto do BE).

8.2- Análise e votação do Plano Plurianual de atividades (PPA) para o ano de 2015;
O Plano Plurianual de atividades foi colocado a votação e foi aprovado com 4 votos a favor (4
votos do PSD) e com 7 votos de abstenção ( 3 votos do PS, 3 votos do PCP e 1 voto do BE).

Deu-se por terminada a sessão pelas 22:02 do dia 9 de janeiro de 2015, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta e aprovada foi 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 R. Vidigal Pereira

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA,
Ana Cristina da Costa B. F. Martins

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2014

- 11 -

