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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 28 DE ABRIL DE 2016 
 
 
 

ATA Nº14 

 
Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezasseis, pelas 21h10, realizou-se 

na Sede da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, 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 Regi-

mento, sob a presidência do seu presidente, 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 1: Apreciação e Votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 29 de dezembro de 2015; 

Ponto 2: Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade des-

ta e da situação financeira da União de Freguesias; 

Ponto3: Apreciação do inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais, a respetiva avaliação e apreci-

ação e votação dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 2015,  

Ponto 4: Período de intervenção e esclarecimento ao público; 

Ponto 5: Apreciação e aprovação da ata resumo (minuta). 

 

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

de Freguesia: 

Pelo Partido Social Democrata, PSD: Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva, Leonarda 

de Jesus B. Batinas Pedroso do Couto (em substituição da Srª Maria Ferreira Severino Alves da 

Costa) e Sérgio Miguel Henriques Quintino (em substituição do Sr. Hélder Antunes Baptista). 
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Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. José Manuel Cortes Monraia e Artur Augusto Ferreira 

(em substituição da Srª Dália Maria Gonçalves Flores de Jesus). 
 

Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. João Luís Vieira Vicente, José Alexandre 

Teixeira de Oliveira (em substituição da Srª Maria Odete Sousa David) e a Srª Ana Teresa Rafael 

Cunha (em substituição do Sr. Paulo Jorge Lourenço da Silva Gaio). 
 

Pelo Bloco de Esquerda, BE - a Srª. Sílvia Patrícia Garcez Batista.  
 

Pelo executivo da Junta da União das Freguesias estavam presentes os seguintes ele-

mentos: Sr. Presidente de Junta José Manuel Sousa de Oliveira Mendes e os Vogais: os Srs 

Mário Barroso Gonçalves Martins, Ana Cidália Cunha Levezinho Rodrigues e o Pedro Afon-

so Ferreira Monteiro. 
 

Nesta sessão estiveram ausentes: o Sr. Hélder Antunes Baptista (justificou), Maria Ferreira 

Severino Alves da Costa (justificou), Cátia Sofia Santos Pereira (não justificou), Paulo Jorge 

Lourenço da Silva Gaio (justificou) e a Sr.ª Dália Maria Gonçalves Flores de Jesus (justificou).  
 

 

Período de Antes da Ordem do Dia 

 

O presidente de mesa iniciou o período antes da ordem do dia com um convite dirigido ao 

grupo político do PCP para apresentar a sua Moção intitulada “Pela Reposição das Fregue-

sias” que se junta em anexo. 

O Sr. José Monraia tomou a palavra para sugerir três reparos que não alterariam o intuito 

da mensagem mas ajustaria a moção à realidade da nossa Freguesia:  

1ª sugestão - No final do segundo parágrafo acrescentar “… , entre outras perdas. Enfati-

zando o mencionado, ao unir uma Freguesia urbana com uma rural, caso das Freguesias do 

Carregado e Cadafais, mais problemas acrescidos se apresentam.” 

2ª sugestão - No ponto 1 acrescentar “de Carregado e Cadafais, unidas” ficando desta 

forma “…reposição das freguesias de Carregado e Cadafais, unidas contra a vontade das 

populações…” 

3ª sugestão - No ponto 2, substituir “de“ por “destas” ficando “… no sentido de tomarem 

as medidas legislativas necessárias à reposição destas Freguesias e que todo o processo 

esteja concluído…” 
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O grupo político do PCP aceitou as sugestões feitas pelo Sr. José Monraia uma vez que 

não desvirtua o intuito da Moção assim como personaliza e identifica as Freguesias onde 

esta moção possa ser aprovada.  

Terminadas as citações e aceites as sugestões efectuadas pelo Sr. José Manuel Monraia, 

a moção foi colocada à votação tendo sido aprovada por maioria com 6 votos a favor (3 vo-

tos do PS, 3 votos do PCP) e 4 votos de abstenção (4 votos do PSD). 

 

 

Ordem do dia. 

 

Ponto 1 – Discussão e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 29 de De-

zembro de 2015. 

Colocada à apreciação e na ausência de sugestões, a ata foi aprovada por maioria com 6 

votos a favor (2 votos do PSD, 2 votos do PS, 2 votos do PCP) e com 4 votos de abstenção (2 

votos do PSD, 1 voto do PS e 1 voto do PCP) do Sr. Sérgio Miguel Henriques Quintino, da Sr.ª 

Leonarda de Jesus B. Batinas Pedroso do Couto, do Sr. José Manuel Cortes Monraia e da 

Sr.a Ana Teresa Rafael Cunha pelo motivo de se encontrarem ausentes na última sessão de 

assembleia.  

 

 

Ponto 2 – Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca 

da actividade desta e da situação financeira da União das Freguesias. 

Neste ponto, o executivo colocou a Assembleia ao corrente das várias acções desencade-

adas pela Junta de Freguesia nos diversos sectores das suas competências, através de 

uma exposição oral do Presidente de Junta suportada por um resumo escrito distribuído 

antecipadamente em suporte papel e digital. 

Com este sentido, o executivo teve o intuito de destacar: 

A atribuição de 350,00 euros como donativo à escritora Maria Eugénia Ponte, uma escrito-

ra das Obras Novas que escreveu o livro “ Mestre João Mário, o Alenquerense”. 

No dia 2 de Abril, a Junta esteve presente no Centro Escolar do Carregado na apresenta-

ção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Territorial do Concelho de Alenquer. Foi 
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abordado o tema “A cidade” onde o executivo aproveitou para reforçar o pedido para a cons-

trução de um Parque de Lazer, na zona da Quinta do Barrão, de modo a proporcionar à po-

pulação do Carregado um espaço de lazer para adultos e crianças com diferentes equipa-

mentos. Como resposta a Câmara informou que a sua intenção era meramente requalificar 

o equipamento já existente na Freguesia. 

Nos dias 20 e 21 de Abril o executivo foi alertado pela população do lugar da Torre para a 

intenção da Câmara de demolir o Parque Infantil da Torre contiguo à escola primária, cons-

truído no mandato de 2005/2009. O executivo desconhecendo o intuito daquela obra entrou 

em contacto com os responsáveis Camarários que o informaram da intenção da Câmara de 

redigir um Protocolo com a Cruz Vermelha do Carregado de cedência do espaço da antiga 

escola da Torre e do seu espaço envolvente. Assim sendo, o Parque Infantil da Torre iria ser 

reposto noutro lugar a comunicar. O executivo, não concordando com o procedimento da 

Câmara, deixa bem claro que o Parque Infantil a sair daquele local só era admissível quan-

do o outro estivesse construído. O Sr. José Oliveira pediu a palavra para registar a sua ex-

clamação quanto à autoridade da Câmara para desmantelar um Parque Infantil que foi cons-

truído na sua totalidade com o orçamento da Junta de Freguesia. 

Continuando a sua exposição, o executivo informou que colaboraram com a Câmara na 

sua iniciativa de comemorar o dia do Pai. Esta iniciativa teve como intuito dinamizar a zona 

comercial do Carregado envolvendo os comerciantes da zona. 

A organização de mais um programa de actividades para comemorar a data do 25 de Abril. 

Candidataram-se pelo segundo ano à verba de 10.000€ com um contrato interadministrati-

vo na sequência do Orçamento Camarário. 

A contínua insatisfação dos fregueses relativamente à limpeza urbana da vila.  

Fizeram o pedido às Estradas de Portugal para a colocação de semáforos limitativos de 

velocidade na estrada Nacional nº3, junto ao cruzamento da localidade do Casal Pinheiro. A 

resposta foi distribuída pelos membros de assembleia e perante uma resposta que no ver de 

todos era inadequada à situação do Casal Pinheiro ficou assente que o executivo deveria 

reencaminhar novamente esta questão às Estradas de Portugal. 

Informaram que realizaram algumas aquisições no âmbito dos espaços verdes que se en-

contram discriminadas na informação escrita.  
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Continuam a construir resguardos, para os contentores do lixo e a realizar pequenas obras 

de manutenção como: colocar os acrílicos na paragem dos autocarros junto da cerâmica de 

São Paulo, de pequenas falhas nos passeios, de caminhos vicinais, etc. 

 

Relativamente às questões colocadas em anteriores Assembleias, nomeadamente a situa-

ção das descargas ilegais na Ribeira do Sarra, o pedido à CMA para que a Rua da Escola 

tivesse apenas um sentido de tráfego, o executivo não esqueceu mas ainda não tem em 

mãos nenhuma resposta da C.M.A às questões colocadas.  

O presidente de mesa aproveitou o momento para informar a Assembleia que da parte da 

Assembleia Municipal, obtivemos uma resposta que comunicava que tinha reencaminhado o 

nosso ofício para o executivo da Câmara e que de momento está em suas mãos uma res-

posta. 

 

A Sr.ª Margarida Vidigal alertou o executivo para a necessidade de alertar a Câmara de 

Alenquer para realizar a manutenção dos semáforos existentes na Estrada Nacional 115-4, 

Cadafais, que desde algum tempo se encontram avariados. O executivo informou que a si-

tuação já foi alertada às Estradas de Portugal uma vez que se trata de uma Estrada Nacio-

nal. No entanto, fica o compromisso de alertar a Câmara Municipal de Alenquer pelas ra-

zões mencionadas pela Sr.ª Margarida Vidigal. 

 

 

Ponto 3 – Apreciação do inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais, a respetiva 

avaliação e apreciação e votação dos documentos de prestação de contas ao ano de 2015. 

 

Iniciou-se este ponto com a apresentação do inventário dos bens da União de Freguesias 

de Carregado e Cadafais. O presidente do executivo explicou que a valorimetria a adoptar 

será a constante no ponto 4 do POCAL que discrimina que o valor é zero, sendo a razão 

pela qual a maioria do património se encontra a zero neste ponto. O presidente de mesa 

emitiu a opinião de que embora as regras financeiras o permitam, todo o imobilizado deve 

ter um valor patrimonial que em caso de um acidente corresponde ao valor pelo qual sere-

mos reembolsados.  
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Seguiu-se a apresentação do relatório de contas onde o presidente do executivo informou 

que a Junta de Freguesia iniciou o ano de 2015 com um saldo de gerência das disponibili-

dades no valor de 28.063,36€, sendo 26.957,47€ respeitante à execução orçamental e 

1.105,89€ respeitante às operações de tesouraria. No ano de 2015, foram arrecadados 

459.829,49€ de receita, sendo 416.285,62€ respeitante a receitas correntes, 535,00€ respei-

tante a receitas de capital e 475,88€ respeitante a outras receitas. No ano de 2015, foram 

realizadas despesas no valor de 459.829,49€, sendo 318.994,66€ respeitante a despesas 

correntes e 54.720,81€ respeitante a despesas de capital. Relativamente às operações de 

tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 14.469,63€ e os de saída de 14.664,63€. 

Assim, o saldo de disponibilidades referente ao ano de 2015, cifrou-se nos 71.449,39€, sen-

do 70.538,50€ respeitante à execução orçamental e 910,89€ respeitante às operações de 

tesouraria. 

Informou ainda que na próxima Assembleia o executivo irá propor um Orçamento rectifi-

cativo com a introdução do saldo de gerência de 2015. 

 

Apresentados os documentos, o Sr. Artur Ferreira pediu para ser esclarecido na próxima 

Assembleia de Freguesia quanto ao número de activos existentes, quem são e o que repre-

sentam para a União de Freguesias de Carregado e Cadafais, o qual foi esclarecido que o 

Mapa de Pessoal não se encontra em falta apenas é apresentado com o Orçamento.   

 

Terminada a apreciação, os documentos de prestação de contas foram colocados a vota-

ção tendo sido aprovados com 4 votos a favor (4 votos do PSD) e com 8 votos de abstenção 

(4 votos do PS, 3 votos do PCP e 1 voto do BE).  

 

 

Ponto 4 – Período de intervenção e esclarecimento ao público. 

O senhor Paulo Francisco, morador na urbanização Quinta Nova, iniciou este ponto to-

mando a palavra no intuito de ser esclarecido relativamente aos termos em que a Junta de 

Freguesia recebeu a devida autorização para construir um estaleiro atrás da Praça Munici-

pal do Carregado.  

Informou ainda da existência de moradores que deixam comer a animais abandonados, 

debaixo do contentor do lixo frente à Junta.  
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O presidente do executivo informou o morador que, a Junta de Freguesia tem um Proto-

colo com a Câmara Municipal de Alenquer que estabelece a cedência e utilização do edifício 

e do espaço envolvente ao Mercado. No entanto, pela Junta ter o conhecimento da existên-

cia de um diferendo, entre os moradores e a Câmara, embora nada até ao momento o obri-

gue, a Junta solicita a autorização do condomínio da urbanização Quinta Nova para realizar 

as suas Festas.   

O senhor Artur Ferreira pediu a palavra para nomear alguns pedidos. Iniciou por alertar a 

Junta para um problema de saúde pública criado pela propagação de granalha de aço, pro-

veniente dos depósitos da empresa “Os Batistas”, pela população do Casal Pinheiro e do 

Carregado. Pediu ao executivo que tome as devidas providências; 

Pediu ao executivo para continuar a alertar as devidas autoridades para o estacionamento 

abusivo na estrada da Azinhaga do Barrão por parte de camionistas que continuam a esta-

cionar ao longo da estrada deixando as galeras dos seus camiões frigoríficos ligadas, per-

turbando o descanso dos moradores; 

Pediu para colocar dispensadores de sacos na urbanização da Barrada. 

Alertou para a necessidade da limpeza das ervas existentes na berma da estrada da Mei-

rinha; 

Alertou o executivo para o facto dos serviços da Junta não atenderem a população de um 

modo muito afável. Pediu ao executivo que tomasse um comportamento preventivo de modo 

a alterar o modo de atendimento. 
 

Relativamente ao alerta para o perigo de saúde pública originado pela propagação de 

granalha de aço proveniente da empresa Os Baptistas, o executivo comprometeu-se em 

levar a queixa do senhor Artur à Assembleia de Municipal.  

Informou que a situação dos camiões já foi alertada e abordada na Câmara por várias si-

tuações sendo pedido para recolocar o parque de camiões noutro sítio. Relembra que este 

parque foi colocado na zona da Barrada com um carácter provisório e já se arrasta por al-

guns anos. 

Informou que vão ser colocados mais dispensadores pela Freguesia para responder às 

necessidades dos donos dos canídeos. 

Relativamente à situação da estrada da Meirinha, o executivo informou que a responsabi-

lidade da limpeza e da iluminação é da Câmara e os pedidos já foram efectuados.  
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O Sr. João Vicente na ausência de uma resposta, reforçou o pedido do senhor Paulo 

Francisco relativamente à alimentação dos animais abandonados e questionou o executivo 

se tinha conhecimento do facto e se tomou alguma iniciativa para resolver a situação. O 

executivo informou que a Junta efetua o licenciamento mas a fiscalização não se deve a ela. 

No entanto, irá analisar a situação. 

 

 

Ponto 5 – Apreciação e aprovação da minuta da ata. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia leu o texto da deliberação cor-

respondente aos pontos da ordem do dia números 1 e 3 elaborados em minuta, que subme-

teu de imediato à votação do plenário, tendo sido aprovada por unanimidade com 11 votos a 

favor (3 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.  
 

Deu-se por encerrada a sessão pelas 23:43 do dia 28 de Abril de 2016, da qual se lavrou a 

presente minuta de ata. 

 

 

O PRESIDENTE DA MESA, 

 

José António de Barros Martins 
 

 

 

O 1º SECRETÁRIO DA MESA, 

       

 António Roque Delgado 
 
 

 

 

 

 

 

O 2º SECRETÁRIO DA MESA, 

 

Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira 
 

 

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 

 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


