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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 13 DE DEZEMBRO DE 2018 
 
 
 

ATA Nº7 
 

Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h07, 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 pela 

senhora Ana Isabel Machado Carvalho, segunda secretária, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Ponto 1: Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 27 de Setembro de 2018; 

Ponto 2: Autorização de celebração de Acordo de Execução com a Câmara Municipal de Alenquer para o ano de 

2019; 

Ponto 3: Autorização de celebração de Apoio financeiro à União das Freguesias de Carregado e Cadafais pela 

Câmara Municipal de Alenquer no valor de 30.000€, para 2019; 

Ponto 4: Autorização de celebração de Contrato inter-administrativo com a Câmara Municipal de Alenquer no valor 

de 5.000€, para 2019; 

Ponto 5:  Apreciação e  aprovação do Regulamento de Apoio às Colectividades e Instituições; 

Ponto 6: Análise e Votação da Proposta de Orçamento para o ano de  2019; 

Ponto 7: Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de  2019 e Mapa  de Pessoal; 

7.1 - Análise e votação do Plano plurianual de Investimentos (PPI) para o ano de 2019; 

7.2 - Análise e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2019; 

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

financeira da Freguesia; 

Ponto 9: Período para intervenção e esclarecimento ao público; 

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

 

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

Freguesia: 
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Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. Ana Isabel Machado Carvalho, Catarina Filomena Neves de 

Oliveira Lourenço, Isabel Maria Ferreira Camilo Panóias (em substituição da Sr.ª Patrícia Alexandra 

Maurício Cabral), Artur Augusto Ferreira (em substituição do Sr. João Pedro Machado Ganchas) e 

Brígida Sofia Ferreira Cristóvão (em substituição do Sr. Edgar Manuel Lopes Pereira). 
 

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 seguintes 

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: Patrícia Alexandra Maurício Cabral (justificou), João Pedro 

Machado Ganchas (justificou), Susana Pombo Delgado Jorge (justificou), Edgar Manuel Lopes Pe-

reira (justificou) e Marisa Alexandra Gomes Neves. 

 

 

Período antes da Ordem do Dia 

 

Do público presente ousou tomar a palavra o Sr. José Raimundo, morador na Freguesia do 

Carregado, que veio alertar o executivo para: a existência de um passeio, na Praceta João Rodri-

gues Cabrilho, que necessita de ser reparado devido às obras efetuadas no local; os caixotes do 

lixo existentes na zona, que emanam maus cheios; para as sargetas que encontram-se entupidas; 

para as ruas que não são lavadas e os canteiros que não são pintados. Dos pedidos realizados 

em anteriores sessões, lembra que o túnel ainda não foi lavado. De um modo geral, pede ao Pre-

sidente de Junta que seja mais proativo.  

 

Ordem do Dia 

 

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 27 de Setem-

bro de 2018. 

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

maioria dos membros da Assembleia de Freguesia com 8 votos a favor (2 votos do PS, 4 votos do 

PSD, 2 votos do PCP) e com 4 votos de abstenção (3 votos do PS e 1 voto do BE) dos membros Ana 
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Isabel Machado Carvalho, Brígida Sofia Ferreira Cristóvão, Artur Augusto Ferreira e Edgar Filipe 

dos Santos Alves pelo motivo de se mostrarem ausentes na última Assembleia.  

 

Ponto 2 – Autorização de celebração de Acordo de Execução com a Câmara Municipal de 

Alenquer para o ano de 2019. 

Este ponto foi apresentado e analisado juntamente com o ponto 3 e o ponto 4 da ordem de 

trabalhos. 

O Presidente de Junta iniciou este ponto com a apresentação do documento Acordo de Exe-

cução para o ano de 2019, destacando que este ponto está directamente ligado com o terceiro e 

quarto ponto.  

Neste sentido, a Junta de Freguesia vem solicitar uma autorização lata à Assembleia de Fre-

guesia para ter o poder de negociar valores com a Câmara Municipal para os documentos pro-

postos. Os pedidos refletem valores presumiveis, que tiveram como base os valores do Acordo 

de Execução do ano passado. O executivo prevê que não haja grandes alterações orçamentais 

podendo ocorrer um possível acréscimo. 

O membro Carlos Manuel Areal fez votos para que o executivo, no momento de negociação 

dos valores, saliente os desequilíbrios existentes entre a receita e a despesa que, a Câmara tem 

para com esta União de Freguesias. Um desequilíbrio entre a captação de receita e o investi-

mento feito na Freguesia. Neste sentido, vem solicitar que seja colocada nas mãos da Junta de 

Freguesia um mandato no sentido de realizar a difícil tarefa de convencer os orgãos autarquicos 

desta mesma realidade, de modo a solicitar para esta Freguesia um orçamento mais elevado e 

um maior investimento por parte da parte da Câmara para as questões que competem a esta 

Freguesia, justificado pelas carências existentes nas Freguesias e tendo em vista os anos de 

investimento insuficientes. 

De encontro às palavras anteriormente referidas, o Presidente do executivo informou a As-

sembleia de Freguesia que, com este executivo, a Câmara Municipal de Alenquer, de um ano 

para cá, aumentou em 34% as verbas de apoio no Acordo de Execução e em 150% as verbas 

de apoio inter-administrativo. O Poder Central, por sua vez, para o ano de 2019 vai aumentar 

novamente a verba da cláusula travão na ordem dos 5%.  

Relativamente à capacidade negocial, perante a autarquia municipal, esperão ainda conse-

guir algum acréscimo nas verbas. 

Na ausência de esclarecimentos e sugestões por parte dos membros da Assembleia de Fre-

guesia, o documento “Acordo de Execução com a Câmara Municipal de Alenquer para o ano de 

2019” foi colocado à votação e foi aprovado por maioria dos membros da Assembleia de Fre-

guesia, com 8 votos a favor (5 votos do PS, 2 votos do PCP e 1 voto do BE) e 4 votos de abstenção 

( 4 votos do PSD). 
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Ponto 3 – Autorização de celebração de Apoio Financeiro à União das Freguesias de Car-

regado e Cadafais pela Câmara Municipal de Alenquer no valor de 30.000€, para 2019. 

Apresentada a situação e na ausência de esclarecimentos e sugestões por parte dos mem-

bros da Assembleia de Freguesia, o Presidente da mesa colocou à votação a “Autorização de 

Celebração do Apoio Financeiro à União das Freguesias de Carregado e Cadafais pela CMA no 

valor de 30.000€, para o ano de 2019” que foi aprovado por maioria dos membros da Assem-

bleia de Freguesia com 7 votos a favor (5 votos do PS e 2 votos do PCP) e com 5 votos de abs-

tenção ( 4 votos do PSD e 1 voto do BE). 

 

Ponto 4 – Autorização de celebração de Contrato Inter-administrativo com a Câmara Muni-

cipal de Alenquer no valor de 5.000€, para 2019. 

Na ausência de esclarecimentos e sugestões por parte dos membros da Assembleia de Fre-

guesia, o Presidente da mesa colocou à votação a “Autorização de Celebração de Contrato In-

ter-administrativo com a CMA no valor de 5.000€, para o ano de 2019” que foi aprovado por 

maioria dos membros da Assembleia de Freguesia com 8 votos a favor (5 votos do PS, 2 votos do 

PCP e 1 voto do BE) e com 4 votos de abstenção (4 votos do PSD). 

 

Ponto 5 – Apreciação e aprovação do Regulamento de Apoio às Colectividades e Institui-

ções.  

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

mento Regulamento de Apoio às Colectividades e Instituições. O Regulamento nasceu da ne-

cessidade da existência de um documento que de uma forma transversal, transparente e equita-

tiva, definisse o modo como todas as associações e colectividades da Freguesia soubessem o 

apoio que podem vir a ter desta União de Freguesias, consoante a sua dimensão, actividade e 

as suas características. Trata-se de uma ferramenta de trabalho que estabelece a forma como a 

verba alocada do Orçamento é distribuida pelos vários clubes. O documento foi elaborado com a 

contribuição de todas as associações e colectividades, que aprovaram o documento final que se 

apresenta perante esta Assembleia.  

Na ausência de esclarecimentos e sugestões por parte dos membros desta Assembleia de 

Freguesia, o documento “Regulamento de Apoio às Colectividades e Instituições” foi colocado à 

votação e foi aprovado por maioria dos membros da Assembleia de Freguesia, com 8 votos a 

favor (5 votos do PS, 2 votos do PCP e 1 voto do BE) e 4 votos de abstenção (4 votos do PSD). 
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Ponto 6 – Análise e Votação da Proposta de Orçamento para o ano de 2019. 

Os pontos 6 e 7 da ordem do dia, a pedido do Presidente de mesa e com o acordo dos mem-

bros da Assembleia, foram apresentados e analisados em conjunto e votados separadamente. 

A proposta de Orçamento, para o ano de 2019, segue a linha do orçamento anterior e não a-

presenta alteração de verbas. A receita superior à despesa corrente permite o investimento capi-

tal. Este orçamento, espelha a preocupação do executivo em criar condições a nível material 

para dar resposta às necessidades reais e ao que se adivinha para a União das Freguesias.  

Apresenta investimento nos espaços verdes, no sentido de perlongar a vida útil do equipa-

mento e de reduzir o consumo efetuado. Por outro lado, a não renovação do contrato com a em-

presa de espaços verdes leva a incremento da despesa com a manutenção dos equipamentos.  

Será efetuado investimento para renovar a báscula e para a aquisição de uma viatura de 

mercadorias ligeira para dar apoio aos espaços verdes.  

A Junta de Freguesia encontra-se em negociações relativamente a dois espaços: um locali-

zado nos Cadafais, na Portinha, ao lado da quinta da Carnota; e o outro no Carregado, na rua 

António Correia Bahárem. Vai ser realizada a escritura de um espaço, doado em tempos à Junta 

de Freguesia de Cadafais, localizado na rua da Escola e hoje transformado num espaço de la-

zer, em Cadafais. Por outro lado, existe um espaço em frente ao pavilhão do ADC que irá ser 

requalificado. O espaço será beneficiado com um jardim e um parque infantil.  

A nível do Plano Purianual de Investimento anterior, PPI, e ao seu cumprimento, o executivo 

teve a informar que o equipamento geriátrico estará todo adquirido no início do ano mas não 

será logo colocado. O parque de canideos será construído assim que exista uma janela de opor-

tunidade. As intervenções no cemitério de Cadafais estão em face conclusiva.  

No geral, o executivo irá dar continuidade com as suas competências ao nível da Lei             

nº 75/2013, de 12 de Setembro.  

Em termos de Mapa de Pessoal, o executivo informou que encontrou, com o auxílio da DEP, 

uma maneira legal de admitir os dois funcionários em exercício de funções na Junta de Fregue-

sia sem necessidade de recorrer ao concurso externo o “Procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 2 vagas 

de assistente operacional”, aprovado na sessão anterior da Assembleia de Freguesia. O segun-

do concurso irá ocorrer nos termos aprovados. 

Na ausência de esclarecimentos e sugestões por parte dos membros da assembleia, o Presi-

dente de mesa colocou à votação a Proposta de Orçamento para o ano de 2019. A Assembleia 

de Freguesia deliberou aprovar por maioria dos membros da Assembleia de Freguesia, com a 

seguinte votação: 5 votos a favor (5 votos do PS) e com 7 votos de abstenção (4 votos do PSD, 2 

do PCP e 1 voto do BE). 
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Ponto 7 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2019 

e Mapa de Pessoal. 

 

Após uma breve apresentação conjunta dos documentos e na ausência de intervenções dos 

membros da Assembleia de Freguesia, o Presidente de mesa colocou à votação as Grandes 

Opções do Plano para 2019 e o Mapa de Pessoal. O Plano Plurianual de Investimentos, foi a-

provado por maioria dos membros da Assembleia de Freguesia, com 5 votos a favor (5 votos do 

PS) e 7 votos de abstenção (4 votos do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do BE). O Mapa de Pessoal 

para o ano de 2019 foi aprovado por maioria dos membros da assembleia de Freguesia, com      

6 votos a favor (5 votos do PS e 1 voto do BE)  e 6 abstenções (4 votos do PSD e 2 do PCP). 

 

Ponto 8 – Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da 

atividade e situação financeira da Freguesia. 

 

A informação escrita do Presidente de Junta foi distribuída antecipadamente por escrito aos 

membros da Assembleia que usaram a palavra para questionar alguma informação adicional aos 

pontos existentes na Informação. 

O membro Carlos Areal usou da palavra para questionar o executivo se possuí em agenda 

alguma intervenção no sentido de recuperar o aspecto de algumas zonas e equipamentos no 

Carregado como: o espaço de lazer junto ao rio Tejo, que se apresenta com um ar de abando-

nado; a placa amarela a indicar a entrada para o Carregado na estrada do Carril, que deveria ser 

trocada por uma placa mais digna da função que possuí; e para os muros e o equipamento geri-

átrico existente na zona jardinada atrás da Praceta Gaspar Corte Real. 

O membro Edgar Filipe Alves, tomou a palavra para congratular a Associação Mais Barrada 

que, com a colaboração da Associação AMCEI, realizou um trabalho de recuperação das arca-

das existentes no parque de lazer atrás do Centro de Saúde. Aproveitou também para apelar ao 

executivo para dar continuidade ao trabalho iniciado por esta associação.  

Informou ainda que, recebeu queixas de moradores da zona Barrada que: questionaram o fo-

co luminoso natalício existente à entrada de cada avenida relativamente ao número de focos 

existentes na Rua da Liberdade; relativamente à limpeza urbana; e à divulgação de eventos na 

zona da Barrada. Apela ainda ao executivo para que seja dada a devida ajuda e acompanha-

mento às familias novas de estrangeiros que chegam ao Carregado. 

O membro Artur Ferreira pediu a palavra para alertar o executivo para: a falta de iluminação 

na Estrada da Meirinha que leva à falta de segurança dos peões que todos os dias fazem a pé a 

sua caminhada até à estação de comboios na Vala do Carregado; os camiões mal estacionados, 
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na zona Barrada, que perturbam o descanço dos moradores na Estrada do Barrão e junto à Es-

cola; a iluminação e limpeza dos túneis, na Barrada e a necessidade de infraestruturas para 

guardar os veículos da Junta de Freguesia. 

O membro Mário Barroso, pediu para ser esclarecido quanto: à situação da Quinta da Amorei-

ra que, de momento encontra-se por cultivar; à situação do Espaço Cidadão e à a requalificação 

da Rua António Correia Baharém. Questionou o executivo relativamente ao Protoco dos Espa-

ços Verdes, pretendendo saber se inclui ou exclui a água da rega e se a rua do Visconde está a 

ser construída pela Câmara como foi prometido no anterior mandato. 

O Presidente do Executivo tomou a palavra para complementar a sua informação escrita. 

Neste sentido, teve a acrescentar que foi revista a sinalização no Carregado. Foram colocados 

alguns sinais de trânsito e repostos alguns espelhos.  

Foram reparadas algumas calçadas na Freguesia e o executivo pensa contratar uma empre-

sa para efetuar este serviço.  

Foram reparados alguns caminhos vicinais como o caminho do Casalinho. Está a ser efetua-

do pela Câmara Municipal de Alenquer a reposição do caminho de ligação entre a rua do Vis-

conde e a rua da Grécia.  

Em Outubro, foi solicitada à Câmara de Alenquer uma intervenção no cruzamento do Carre-

gado para resolver um problema de escuamento das águas fluviais que já foi efetuado. 

Foi solicitada a intervenção da CMA para uma intervenção, na Freguesia de Cadafais, para 

uma situação de moradores, com criação de animais, que escoam os seus despojos através de 

um tubo diretamente para a rede fluvial na via publica.  

Foi delineado pela Junta de Freguesia e proposto à Câmara Municipal de Alenquer um circui-

to, entre as principais instituições do Carregado, para pessoas com mobilidade reduzida.  

O cemitério está a ser alvo de uma empreitada onde se pretende a recuperação da numera-

ção das campas, a colocação de um portão na lateral do cemitério para dar apoio à parte nova 

do cemitério e a pintura dos muros envolventes.  

Foram realizadas nas instalações da Junta de Freguesia, pelo departamento da Câmara, ac-

ções de esclarecimento alusivas ao tema compostagem. 

A nivel social, na Loja Social da União de Freguesias está a apoiar 114 pessoas, 38 familias e 

56 crianças, com jantares diários a 12 crianças, com a distribuição semanal de cabazes às fami-

lias e com a distribuição dos excedentes em fim de prazo a instituições parceiras nacionais e de 

outros países. Contam com a ajuda de 9 voluntários para exercer esta tarefa. Neste momento, 

está a decorrer uma venda de Natal, nas antigas instalações da pré-escola, para aquisição de 

algum apoio monetário.  

A nível da situação financeira, a Junta de Freguesia na caixa 1 do Carregado possuí 829,00€, 

na caixa 2  de Cadafais possuí 274,09€ e no banco 94 595,48€, ao dia de hoje. 
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Em seguida, responde às questões colocadas e informa: 

A Junta de Freguesia não pode intervir na zona do Bar Tejo porque trata-se de um espaço 

privado, pertencente à EDP.   

A CMA aderiu e é parceira numa agregação de autarquias para a requalificação dos cami-

nhos de São Tiago. Pretende-se para o Carregado uma intervenção nos 800m de troço existente 

na estrada do Carril, com o sentido de requalificar a zona ao nível da sinalização, com constru-

ção de um moral com a descrição do Carregado e o executivo tem esperança que a iluminação 

também seja contemplada. 

O parque de lazer, por trás do Centro de Saude e da Praceta Gaspar Corte Real, vai sofrer 

uma intervenção de raiz que conta com uma revisão do sistema de rega e dos aparelhos gi-

reátricos que foram vandalizados e roubados. 

Os emigrantes, contam com um gabinete de apoio ao emigrante na Câmara Municipal e o 

apoio da associação AMCEI que estabeleceu um protocolo para ajudar os emigrantes na sua 

regularização, possibilitando um acompanhamento próximo e a garantia de que no máximo de 

24h as pessoas se apresentam no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF.  

A Junta de Freguesia está a esforçar-se em melhorar a iluminação natalícia. A distribuição 

das luzes deveu-se a uma questão de orçamento. Foi reunido todos os elementos existentes e 

dentro do possível foi distribuído pela União de Freguesias. A iluminação na rua da Liberdade foi 

fornecida pela Câmara de Alenquer. 

A limpeza urbana fora da vila do Carregado é feita pela Junta de Freguesia e é monitorizada 

pela Câmara. Dentro da vila, é da competência da Câmara de Alenquer.  

Existe divulgação das iniciativas pela Freguesia. No caso concreto do mercadinho que ocor-

reu no Carregado, teve uma primeira fase onde funcionários da Câmara abordaram os lojistas no 

intuito de explicar a iniciativa entre a Câmara e o comércio da Freguesia. Seguiu-se a fase de 

inscrição na plataforma da Câmara e posteriormente houve uma reunião com os participantes. 

Os logistas que queiram participar, primeiro devem-se inscrever na plataforma da Câmara Muni-

cipal para serem contactados e informados das várias actividades. 

A rua Correia Baharém vai ser requalificada nos próximos 2 anos. A Câmara decidiu não in-

tervir nesta rua durante este tempo. Está previsto um parque de estacionamento perto do campo 

de futebol e um passeio na sua extensão, a construir durante o ano de 2019. A intervenção no 

piso deve avançar em 2020. 

O executivo esteve na zona da Barrada e na Guizanderia e verificou as zonas criticas de es-

tacionamento ilegal por parte dos camionistas. Alguns camiões vão ser autuados mas confessa 

que tem havido alguma sensibilidade para este assunto enquanto o parque de camiões estiver 

localizado no terreno provisório na Barrada. Quando o Parque mudar para o seu local definitivo a 

acção vai ser mais severa.  
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Os túneis são particulares, licenciados com cedência de passagem por uma propriedade. 

Nestes termos, a iluminação pública não pode ser colocada nestas instalações. A Câmara con-

cordou com a sua limpeza e está previsto alguma intervenção nos túneis mas o executivo des-

conhece se serão todos ou somente alguns os contemplados. 

A Junta de Freguesia não possuí propriedade, apenas alguns espaços cedidos para poder 

guardar as viaturas e os equipamentos da Junta de Freguesia. Vai ser feito um telheiro no espa-

ço lateral partilhado entre a Junta de Freguesia e o rancho Folclórico do Carregado, por acordo 

entre as duas partes, para permitir usofruir de mais um abrigo.  

A situação da Quinta da Amoreira encontra-se nas mesmas condições que foi entregue pelo 

executivo anterior. O rendeiro da quinta atrasou-se no pagamento mas realizou-o. As obras a-

cordadas entre o rendeiro e a Junta de Freguesia, pararam sensivelmente a meio. O inquelino 

tem ainda por resolver a situação de devolução da parte do terreno que se apropriou do vizinho 

quando colocou uma máquina a limpar o terreno. 

A obra em si necessária para implementar o Espaço Cidadão está feita, apenas falta finalizar 

com alguns promenores. O mobiliário e o equipamento informático encontra-se quase todo nas 

instalações da Junta de Freguesia mas poderá ser devolvido. O executivo questionou a AMA 

relativamente ao funcionamento e às contrapartidas do Espaço Cidadão e até ao momento não 

obteve resposta. Dos 30.00€ só 3% pertence à Junta de Freguesia para fazer frente às despe-

sas diárias proporcionadas pelo espaço cidadão. O executivo defende uma contrapartida que 

pague no minimo a despesa com o papel e o toner gasto no espaço. Está previsto dois Espaços 

Cidadãos, na Freguesia do Carregado, um nas instalações da Junta de Freguesia e o outro no 

Centro Comercial Palmeiras. 

A água nos espaços verdes é moniturizada e paga pela Câmara Municipal.  

O caminho na rua do Visconde está a ser feito pela Câmara Municipal de Alenquer. 

 

Ponto 9 – Período para intervenção e esclarecimento ao público. 

Neste segundo período de esclarecimento ao público, o Sr. José Raimundo tomou novamente 

a palavra para ser esclarecido quando ao significado do ponto número 2 da ordem de trabalhos. 

O Presidente de mesa tomou a palavra e passou a explicar que o que a Assembleia de Fregue-

sia autorizou, foi uma autorização genérica para a Junta poder negociar com a Câmara. Sem 

esta autorização a Junta de Freguesia não poderia se deslocar à Câmara para poder receber e 

ouvir as propostas para o Acordo de Execução. No entanto, os resultados da negociação tem 

que vir novamente à Assembleia de Freguesia para serem aprovados. O Sr. José Raimundo 

lembra que ainda não resolveram a situação do caixote do lixo no passeio solicitado em sessões 

anteriores.  
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O Sr. Presidente de Junta tomou a palavra para responder ao Sr. José Raimundo. Relativa-

mente ao contentor no passeio da rua Luis de Camões a situação foi dada a conhecer à Câmara 

Municipal e aguarda despacho da mesma, no entanto, o executivo reforçará o pedido.  

Relativamente ao passeio na Praceta João Rodrigo cabrilho, foi uma obra a cargo das águas 

de Alenquer e a mesma já foi avisada para repor a situação.  

Termina a sua exposição fazendo o convite ao Sr. José Raimundo para marcar presença nu-

ma reunião de executivo camarária onde o Presidente do executivo marca a sua presença e 

defende o Carregado.  

 

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

A Secretária 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 vota-

ção do plenário, tendo sido aprovada por unanimidade com 12 votos a favor (5 votos do PS; 4 

votos do PSD, 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.  

 

Deu-se por encerrada a sessão pelas 23:59 do dia 13 de Dezembro 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. 
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