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MMIINNUUTTAA  DDAA    

AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 27 DE SETEMBRO DE 2018 
 
 
 

ATA Nº6 

 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h08, reali-

zou-se na Escola Básica Integrada do Carregado, no Carregado, 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 senhor Carlos Manuel de Melo Gomes Areal coadjuvado pelo senhor 

Edgar Manuel Lopes Pereira, primeiro secretário, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1: Apreciação de Proposta de melhoramento para a União de Freguesias de Carregado e Cadafais; 

Ponto 2: Apreciação e votação das atas referentes à sessão ordinária realizada a 08 de Junho de 2018 e ex-

traordinária realizada a 31 de Julho de 2018; 

Ponto 3: Terceira Revisão ao Orçamento para o ano de 2018; 

3.1. Primeira alteração ao mapa de Pessoal; 

Ponto 4:Primeira alteração da Tabela de Taxas, Licenças e outras receitas; 

Ponto 5: Abertura de Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções pú-

blicas por tempo indeterminado, para 2 vagas de Assistente Operacional; 

Ponto 6: Abertura de Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções pú-

blicas por tempo determinado ou determinável, para 4 vagas de Assistente Operacional; 

Ponto 7: Proposta de cessação de associado da ANAFRE; 

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

ção Financeira da União das Freguesias; 

Ponto 9: Período para Intervenção e esclarecimento ao público; 

Ponto 10: Apreciação e votação da ata resumo (minuta). 
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Estavam presentes, para além dos mencionados, os seguintes membros da Assembleia de Fre-

guesia: 

Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. Susana Pombo Delgado Jorge, Catarina Filomena Neves de 

Oliveira Lourenço, Isabel Maria Ferreira Camilo Panóias (em substituição da Sr.ª Ana Isabel Machado 

Carvalho), Tiago Miguel Lourenço de Sousa (em substituição da Sr.ª Patrícia Alexandra Maurício Ca-

bral) e João Domingos Verdilheiro Costa (em substituição da Sr. João Pedro Machado Ganchas). 
 

Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva, Mário 

Barroso Gonçalves Martins, António Roque Delgado e Ângela Isabel Moreira Marcelino. 
  

Pelo Partido Comunista Português, PCP: o Sr. João Luís Vieira Vicente. 
 

Pelo Partido Bloco de Esquerda, BE: o Sr. João Fernando Grais da Costa Esteves (em substitui-

ção da Sr. Edgar Filipe dos Santos Alves). 
 

Pelo executivo da Junta 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: a Sr.ª Ana Isabel Machado Carvalho (justificou), a Sr.ª Patrícia 

Alexandra Maurício Cabral (justificou), o Sr. João Pedro Machado Ganchas (justificou) e Edgar Filipe 

dos Santos Alves (justificou).  

 

 

Iniciou-se a sessão com a apreciação da renúncia de mandato da Srª. Ana Cidália Cunha Leve-

zinho Rodrigues, membro da Assembleia de Freguesia pelo partido PSD, nos termos do art.º 76 da 

Lei n.º169/99, de 18 de Setembro e art.º 9º do Regimento da Assembleia de Freguesia.  

Seguiu-se o preenchimento da vaga do membro da Assembleia de Freguesia segundo o art.79º 

da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro e o art.11º do Regimento da Assembleia de Freguesia. Nes-

tes termos, o presidente de mesa chamou o membro Ângela Isabel Moreira Marcelino para ocupar 

a vaga de membro da Assembleia de Freguesia como cidadão imediatamente a seguir do Partido 

pelo qual havia sido proposto o membro que deu origem à vaga, a Srª. Ana Cidália Cunha Levezi-

nho Rodrigues. A Srª. Ângela Isabel Moreira Marcelino foi empossada pelo presidente da mesa e 

passa a ser membro efetivo da Assembleia de Freguesia.  
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TOMADA DE POSSE DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA 

 

Nos termos do n.º 2, do art.º 8º da Lei n.º 169/99, de 18 setembro, o presidente da mesa identifi-

cou e verificou a legitimidade do eleito pelo Partido Social Democrata para a Assembleia de Fre-

guesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais que disse chamar-se Ângela Isabel Mo-

reira Marcelino, com o estado civil de casada, tendo de seguida sido chamada a assinar a presente 

ata e a ocupar o respetivo lugar na Assembleia: 

 

 

 

_________________________________________ 

Ângela Isabel Moreira Marcelino 

 

 

Confirmo a presente tomada de posse 

O presidente da mesa, 

 

 

 

________________________________________ 

Carlos Manuel de Melo Gomes Areal  

 
 

 

Ordem do Dia 

 

Ponto 1 – Apreciação de Proposta de melhoramento para a União de Freguesias de Carrega-

do e Cadafais. 

Após uma breve apresentação das razões que levaram à elaboração da Carta “Construção de um 

Pavilhão Gimnodesportivo na Escola Básica Integrada do Carregado”, destinada ao Ministro da 

Educação e ao Presidente de Câmara, o Presidente de Assembleia de Freguesia, colocou o docu-

mento a votação, com a alteração sugerida pelo membro Edgar Pereira, e a Assembleia de Fre-

guesia deliberou por unanimidade aprovar a carta “Construção de um Pavilhão Gimnodesportivo na 

Escola Básica Integrada do Carregado”, 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 2 – Apreciação e votação das Atas referente à sessão ordinária realizada a 08 de Junho 

de 2018 e à sessão extraordinária realizada a 31 de Julho de 2018. 

Colocadas as atas a apreciação dos membros de Assembleia e na ausência de sugestões as a-

tas foram colocadas a votação num primeiro momento a ata de 08 de Junho de 2018 que foi  apro-

vada pelos membros com a seguinte votação 10 votos a favor (5 votos do PS, 2 votos do PSD, 2 

votos do PCP e 1 voto do BE) e 3 votos de abstenção (1 voto do PS e 2 votos do PSD) pelo motivo 

de se encontrarem ausentes na sessão referenciada e num segundo momento a ata de 31 de Ju-

lho de 2018 em que a Assembleia deliberou aprovar com a seguinte votação 10 votos a favor (5 

votos do PS, 2 votos do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do BE) e 3 votos de abstenção (1 voto do 

PS, 2 votos do PSD) pelo motivo de se encontrarem ausentes na sessão referenciada. 

 

Ponto 3 – Terceira Revisão ao Orçamento para o ano de 2018. 

Após uma breve apresentação do Mapa de Pessoal pelo executivo, e na ausência de esclareci-

mentos e sugestões, o Presidente de Assembleia de Freguesia colocou à votação a Terceira revi-

são ao Orçamento para o ano de 2018 onde se inclui o Mapa de Pessoal. A Assembleia de Fre-

guesia deliberou aprovar o documento com 9 votos a favor (6 votos do PS, 2 votos do PCP e 1 voto 

do BE) e 4 votos de abstenção ( 4 votos do PSD). 

 

Ponto 4 – Primeira alteração da Tabela de Taxas, Licenças e outras receitas. 

Apreciada a nova Tabela de Taxas, Licenças e outras receitas desta União de Freguesias e na 

ausência de intervenções, o documento foi colocado a votação e a Assembleia deliberou aprovar 

com 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 5 - Abertura de Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de traba-

lho em funções públicas por tempo indeterminado, para 2 vagas de Assistente Operacional. 

Apresentadas as razões que levaram à necessidade de abertura de um procedimento concursal 

comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 

2 vagas de Assistente Operacional e na ausência de intervenções, o concurso foi colocado a vota-

ção e a Assembleia de Freguesia decidiu aprovar a proposta com a seguinte votação 8 votos a 

favor (6 votos do PS e 2 votos do PCP) e com 5 votos de abstenção (4 votos do PSD e 1 voto do 

BE). 
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Ponto 6 - Abertura de Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de traba-

lho em funções públicas por tempo determinado ou determinável, para 4 vagas de Assistente 

Operacional. 

Apresentadas as razões que levaram à necessidade de abertura de um procedimento concursal 

comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, para 4 

vagas de Assistente Operacional e na ausência de intervenções, o concurso foi colocado a votação 

e a Assembleia de Freguesia decidiu aprovar a proposta com 8 votos a favor (6 votos do PS e 2 

votos do PCP) e 5 votos de abstenção (4 votos do PSD e 1 voto do BE). 

 

Ponto 7 – Proposta de Cessação de Associado da ANAFRE. 

Apresentadas as condições que levaram ao executivo a apresentar a cessação da condição de 

associado da ANAFRE nesta Assembleia de Freguesia, e ouvidas as intervenções, a proposta foi 

colocada a votação e a Assembleia decidiu aprovar com a seguinte votação 5 votos a favor (5 vo-

tos do PS), 2 votos contra (2 votos do PCP) e 6 votos de abstenção (1 votos do PS, 4 votos do 

PSD e 1 voto do BE). 

 

Ponto10 – 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, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 elaborados em minuta, que submeteu de imediato à votação do 

plenário, tendo sido aprovada por unanimidade com 13 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do 

PSD e 2 votos do PCP e 1 voto do BE). A votação teve em vista o disposto no nº 3 e nº 4 do       

art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Deu-se por encerrada a sessão pelas 23h59min do dia 27 de Setembro de 2018, da qual se lavrou 

a presente 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 


