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AT A D A SESSÃO ORDINÁRIA D A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA D A
UNIÃO D AS FREGUESIAS DE CARREGADO E C AD AFAIS
REALIZADA A 25 DE JUNHO DE 2014

ATA Nº7
Ao vigésimo quinto dia do mês de Junho do ano de dois mil e catorze, pelas 21h20, realizou-se na Associação Desportiva do Lugar da Torre, 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 Regimento, sob a presidência do senhor José António de Barros Martins coadjuvado pelo senhor António Roque Delgado primeiro secretário com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA A 13 DE MAIO DE 2014;
Ponto 2 HOMENAGENS AOS EXMOS SRS. ARSÉNIO DA ASSUNÇÃO CARVALHO E O SR. JORGE FLORINDO VICENTE
CATARINO PELAS QUALIDADES RESPETIVAS COLOCADAS EM EVIDÊNCIA EM CERIMÓNIA NO DIA 06JUN2014;

Ponto 3 APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA ACERCA DA ATIVIDADE E DA
SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA;

Ponto 4
Ponto 5
Ponto 6
Ponto 7
Ponto 8

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P) PARA O ANO DE 2014;
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHOS MUNICIPAIS E RESPETIVAS BERMAS.
APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA CIRCULAÇÃO NA ESTRADA 115-3.
PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO.
DISCUSSÃO 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, Cátia Sofia Santos Pereira e o Sérgio Miguel Henriques Quintino (em substituição do

Sr. Hélder Antunes Baptista).
Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. José Manuel Cortes Monraia, Dália Maria Gonçalves Flores de Jesus (em substituição da Srª. Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira) e
Artur Augusto Ferreira (em substituição do Sr. José Aurélio Gabriel Lameiras).
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Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. João Luís Vieira Vicente, Paulo Jorge Lourenço da Silva Gaio e José Alexandre Teixeira de Oliveira (em substituição da Srª.
Maria Odete Sousa David).

Pelo Bloco de Esquerda, BE – o Sr. Sérgio Batista (em substituição da 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. 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: a Srª. Maria Odete Sousa David (justificou), o Sr.
Hélder Antunes Baptista (justificou), a Sr.ª Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira (justificou), o Sr. José Aurélio Gabriel Lameiras (justificou), a Sr.ª Sílvia Patrícia Garcez Batis-

ta (justificou) e a Srª Maria Ferreira Severino Alves da Costa (justificou).
A mesa decidiu não substituir a segunda secretária, funcionando com o presidente e o
primeiro secretário.
Ordem do dia

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão extraordinária realizada a 13
de Maio de 2014.
O Sr. Artur Ferreira pediu a palavra para solicitar que conste em ata, a existência ou a
ausência de uma justificação por parte do Senhor José Aurélio Lameiras para a sua
ausência na última sessão de Assembleia.
Não existindo mais intervenções, a ata foi colocada a votação e foi aprovada por
maioria com 8 votos a favor (4 votos do PSD, 2 votos do PS, 2 votos do PCP) e com 4 votos
de abstenção (2 votos do PS, 1 voto do PCP e 1 voto do BE) pelo motivo de se encontrarem
ausentes na última assembleia.
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Ponto 2 – Homenagem aos Exmos Srs. Arsénio da Assunção Carvalho e ao Sr. Jorge
Florindo Vicente Catarino pelas qualidades respetivas colocadas em evidência em cerimónia no dia 06Jun2014.
O Sr. João Luís Vicente solicitou que fosse esclarecido quanto ao intuito do ponto dois
da ordem de trabalho. O Presidente de mesa esclareceu que o intuito do ponto dois da
ordem de trabalho é a concessão de um voto de louvor aos homenageados por parte da
Assembleia de Freguesia.
Após a sua leitura, o Presidente da mesa colocou à votação da Assembleia a concessão de um voto de louvor, conforme abaixo descrito, para com o Sr. Arsénio da Assunção Carvalho e para com o Sr. Jorge Florindo Vicente Catarino que foram aprovados
por unanimidade:

AO EXMO. SR. ARSÉNIO DA ASSUNÇÃO CARVALHO, PELAS MANIFESTAS QUALIDADES PESSOAIS E HUMANAS, PERMANENTE DEDICAÇÃO À CAUSA PÚBLICA E DOTADO DE EXEMPLAR CAPACIDADE DE RELACIONAMENTO DANDO PROVAS DE UM DIGNO PADRÃO DE ÉTICA E SENTIDO DE RESPONSABILIDADE, DESTACANDO-SE PELA TOTAL DISPONIBILIDADE COM QUE EXERCEU VARIADAS FUNÇÕES COMO AUTARCA E DIRIGENTE ASSOCIATIVO, CONSTITUINDO-SE ASSIM A SUA CONDUTA COMO UM EXEMPLO A SER EVIDENCIADO PUBLICAMENTE ATRAVÉS DESTE VOTO DE LOUVOR.

AO EXMO. SR. JORGE FLORINDO VICENTE CATARINO, PELA SUA DEDICAÇÃO AO DESPORTO E POR TODA
A ENVOLVENTE DE ENQUADRAMENTO DESPORTIVO ONDE SEMPRE SE EVIDENCIOU COMO ATLETA E TREINADOR EM TERMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SENDO DE DESTACAR OS ASSINALÁVEIS MÉRITOS ALCANÇADOS EM TERMOS DE RESULTADOS AO LONGO DA SUA VASTA CARREIRA.

PELO EXPOSTO É DA MAIS

ELEMENTAR JUSTIÇA QUE LHE SEJA PRESTADO O MERECIDO RECONHECIMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DESTE
VOTO DE LOUVOR.

Ponto 3 – Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade e da situação Financeira.
Neste ponto, o executivo informou a Assembleia das várias acções desencadeadas
pela Junta de Freguesias nos diversos sectores da sua competência, através de um
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resumo escrito distribuído antecipadamente em suporte papel (que figura em anexo) e de
um registo fotográfico apresentado em foto-show.
O Sr. João Luís Vicente, pediu a palavra para sugerir ao executivo o enriquecimento
do stand alusivo à Junta de Freguesia, presente nas Festas da Vila. O Sr. Paulo Jorge
Gaio subscreve o pedido realizado referindo que o stand é o cartão de visita das Freguesias e poderia ser preenchido com os valores das mesmas. O executivo tomou em
consideração o referido e comprometeu-se em aperfeiçoar.

Ponto 4 – Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (G.O.P.)
para o ano de 2014;
Após uma breve apresentação dos documentos (que figuram em anexo), o presidente
do executivo apelou aos membros da Assembleia que manifestassem a sua indignação
pela conduta que a Câmara Municipal de Alenquer tem tido para com esta União de
Freguesias no que concerne à falta de equidade de procedimentos entre as Freguesias
do Concelho, através de um documento escrito ou presencialmente, na próxima sessão
de Assembleia Municipal. Os partidos representantes concordaram que é necessário
começar a agir, aceitando comparecer na sessão de Assembleia Municipal.
O Sr. José Alexandre Oliveira colocou à consideração do executivo, o mesmo realizar
uma apresentação pública através dos meios de comunicação social, nomeadamente
jornal e rádio, com o intuito de informar a população dos factos apresentados nesta Assembleia, ou seja, para que seja do conhecimento geral as divergências e a discriminação que o Município de Alenquer efectua quando executa a distribuição dos impostos
dos contribuintes.
O Sr. Artur Ferreira congratulou a Junta de Freguesia pelo trabalho realizado nos Espaços Verdes e interpelou o executivo pelo motivo que leva à ausência de sacos de
recolha de dejectos nos seus dispensadores e para a possibilidade de colocação de
novos blocos dispensadores de sacos.
Terminadas as intervenções, o presidente de mesa colocou à votação a primeira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano que foi aprovada por maioria com 4
votos a favor (4 votos do PSD), 1 voto contra (1 voto do BE), 7 votos de abstenção (4 votos
do PS e 3 votos do PCP) e com as declarações de voto do PCP e BE.

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, ORDINÁRIA - 25 DE JUNHO DE 2014

-4-

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 grupo político do PCP apresentou a seguinte declaração de voto “a abstenção devese ao facto do Orçamento já ser penalizador para o executivo não necessitando de ter
um voto negativo para penalizar ainda mais a sua actuação até ao final do ano”.
O grupo político do BE apresentou a seguinte declaração de voto “o voto contra devese ao facto de não concordar com o Acordo de Execução.”

Ponto 5 – Conservação e Manutenção de Caminhos Municipais e respectivas bermas;
O executivo iniciou este ponto alertando a assembleia para o facto de a manutenção
das bermas e das estradas municipais, da competência da Câmara Municipal, não estar
a ser efectuada.
Perante a informação concedida o grupo do PSD apresentou o seguinte documento:
Deliberação
- Considerando que a Câmara Municipal de Alenquer é responsável pela manutenção,
reparação e conservação dos caminhos municipais e suas bermas;
- Considerando que os caminhos municipais da União das Freguesias de Carregado e
Cadafais se encontram em total abandono;
- Considerando que a CMA não dá resposta às solicitações feitas pela União das Freguesias que visam reparar esses mesmos caminhos;
A Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais deliberou mostrar o seu desagrado pelo tratamento que a União de Freguesias tem em prejuízo dos seus fregueses.
Apela-se à Assembleia Municipal, a recomendação ao executivo da Câmara uma rápida
e eficaz intervenção nestes caminhos.
Que seja dado conhecimento à Assembleia Municipal de Alenquer, ao Executivo da
Câmara Municipal de Alenquer e à Comunicação Social.
Carregado, 25 de Junho de 2014
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Após a sua leitura, o documento foi colocado a votação sendo aprovado por unanimidade.
O grupo do PCP congratulou a tomada de posição da Assembleia por ter aceite colocar
a votação o documento que não se encontrava contemplado na ordem do dia e apelou
para que atitudes como estas se repitam no futuro.

Ponto 6 – Apreciação da Situação da Circulação na Estrada 115-3.
O presidente da mesa iniciou este ponto apelando à Assembleia para se pronunciar
junto do Instituto das Estradas de Portugal no sentido de apresentar o seu desagrado
pela falta de iniciativa para resolver a situação da Estrada Nacional 115-3 que se encontra vedada ao trânsito e representa 50% do acesso do concelho à zona Norte. Termina
o seu apelo solicitando ao executivo que a Assembleia seja elucidada relativamente a
este assunto. Apelo reforçado pelo Sr. Sérgio Miguel Quintino.
Perante o solicitado o executivo informou a assembleia que várias reuniões foram feitas
com diferentes organismos no sentido de resolver a situação. Foi pedido à Câmara Municipal para permitir a circulação de ligeiros. O pedido foi recusado pelo motivo do local
ainda ser perigoso face à possibilidade dos pesados ignorarem a restrição. Em alternativa o executivo solicitou um desvio para aquele local. Em resposta a Câmara alegou
que grande parte do troço pertence à Freguesia de Alenquer e esta não considera o
caminho uma prioridade.
Perante o Instituto das Estradas de Portugal, o executivo solicitou ajuda em materiais
para melhorar a estrada. A entidade respondeu que só fazia intervenções nas estradas
de Portugal. Foi solicitado à mesma o cronograma da obra, exposto em Refugidos, onde
consta o início dos trabalhos para o fim do mês de Junho e a conclusão da obra no mês
de Agosto.
Por último comunicou que foi efectuada uma reunião com a Rodoviária Nacional para
solicitar a colocação de autocarros para aquele trajecto, uma vez que foi verificada a

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, ORDINÁRIA - 25 DE JUNHO DE 2014

-6-

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

ausência de transporte fora do período escolar. A entidade informou que poderia assegurar um transporte pela manhã e outro pela tarde desde que houvesse a presença
mínima de dez passageiros para justificar a viagem.
A assembleia concordou deixar este assunto sobre uma vigilância activa face ao cronograma.

Ponto 7 – Período para intervenção e esclarecimento ao público.
O Sr. José Oliveira tomou a palavra para recomendar ao executivo que pondere a possibilidade de dar continuidade à obra que a Freguesia de Castanheira do Ribatejo está a
efectuar para fornecer uma ciclovia aos seus Fregueses e que irá ligar os caminhos de
ferro à restante Freguesia. A obra poderia ter um prosseguimento na nossa Freguesia
unindo a estação de comboio da Vala do Carregado ao centro da vila do Carregado.
O presidente de mesa aproveitou o momento para informar que o orçamento participativo da Câmara de Alenquer contempla uma proposta de uma ciclovia para o Carregado,
designada como “Caminho Pedonal”, que irá ligar a Meirinha à zona ribeirinha. A proposta vai estar à votação, à população em geral, entre o mês de Setembro e o mês de
Outubro e irá necessitar de todos os votos possíveis.
Relativamente ao mencionado, o executivo alertou que o projecto poderá ser eliminado
do Orçamento Participativo uma vez que, o regulamento menciona que as obras que
constarem nas Grandes Opções do Plano da Junta de Freguesia da área de intervenção não poderão ser considerados. No entanto, o executivo alertou os membros que
existiria sempre a possibilidade de esclarecer junto da Câmara que a obra na Freguesia
seria uma obra rudimentar, a ser executada durante o ano vigente. Apresentou ainda a
possibilidade de retirar-se a obra das Grandes Opções do plano na próxima assembleia,
uma vez que a obra em si é da competência da Câmara e não da Junta de Freguesia.
O Sr. Artur Ferreira recomendou a substituição dos parafusos de ferro colocados na
estátua Rosa Silva por parafusos em aço inox para que a mesma não fosse manchada
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pela ferrugem dos parafusos. Apelou ao executivo para retirar os sinais de trânsito que
se encontram derrubados no separador junto à rotunda Pinto Barreiros, uma vez que,
poderá provocar acidentes graves aos motociclistas. Solicitou que fossem tomadas as
devidas providências para que a loja situada no Rés-do-chão do lote 81-A da Praceta
João Rodrigues Cabrilho, alvo recentemente de vandalismo, fosse vedada a terceiros.
Por último, lembrou que o problema do estacionamento dos camiões frigoríficos perto
das residências persiste na Urbanização da Barrada.
O executivo pediu a palavra para informar que o pedido será atendido relativamente à
substituição dos parafusos na estátua Rosa Silva. Relativamente aos sinais de trânsito
que se encontram abalroados junto à rotunda, informou que a situação já foi sinalizada
na Câmara e nas Estradas de Portugal através de ofício e aguarda-se a recolocação
dos mesmos pelas Estradas de Portugal. No entanto, lembra que a Junta não poderá
retirar os sinais uma vez que não se encontram na estrada.
Face à loja situada na Praceta João Rodrigues Cabrilho, a situação é do conhecimento
do executivo e já foi dada a conhecer à Câmara Municipal de Alenquer, entidade com a
autoridade para vedar as instalações.
Por último, informaram que já foram enviados vários ofícios para a Câmara e para a
GNR solicitando a sua intervenção. No entanto, ainda não está previsto uma nova localização para o parque de camiões pela Câmara e a mesma não coloca outros sinais que
no entender do executivo e da GNR são necessários para a GNR poder actuar.

Ponto 8 – Apreciação e aprovação da ata resumo (minuta).
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 12 votos a favor (4 do PSD, 4 do PS, 3 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.
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Deu-se por encerrada a sessão pelas 00:17 do dia 26 de Junho de 2014, da qual se
lavrou a presente ata.

O PRESIDENTE DA MESA,

José António de Barros Martins

O 1º SECRETÁRIO DA MESA,

António Roque Delgado

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA,

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, ORDINÁRIA - 25 DE JUNHO DE 2014

-9-

