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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 31 DE JULHO DE 2018 
 
 
 

ATA Nº5 

 
Ao trigésimo primeiro dia do mês de Julho do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h15, 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 12º, nº 1, da Lei      

nº 75/2013, de 12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 20º, nº 1, do seu Regi-

mento, sob a presidência do senhor Carlos Manuel de Melo Gomes Areal coadjuvado pela se-

nhora Susana Pombo Delgado Jorge, secretária ad hoc, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1: Segunda Revisão ao Orçamento para o ano de 2018; 

Ponto 2: Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o ano de 2018; 

Ponto 3: Apreciação e votação da ata resumo (minuta). 

 

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

Freguesia: 

Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. João Pedro Machado Ganchas, 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 substitui-

ção do Sr. Edgar Manuel Lopes Pereira) e João Domingos Verdilheiro Costa (em substituição da Sr.ª 

Patrícia Alexandra Maurício Cabral). 

 

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

Cidália Cunha Levezinho Rodrigues e António Roque Delgado. 
  

 

Pelo Partido Comunista Português, PCP: o Sr. João Luís Vieira Vicente. 
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Pelo Partido Bloco de Esquerda, BE: o Sr. João Fernando Grais da Costa Esteves (em substi-

tuição do 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 Mon-

raia, Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira, Anabela de Sousa Ribeiro Cristóvão e Jorge Ma-

nuel Viditas de Sousa. 
 

Nesta sessão estiveram ausentes: a Sr.ª Ana Isabel Machado Carvalho (justificou), o Sr. Edgar 

Manuel Lopes Pereira (justificou), a Sr.ª Patrícia Alexandra Maurício Cabral (justificou), o Sr. Edgar 

Filipe dos Santos Alves (justificou) e o Sr. Mário Barroso Gonçalves Martins. 

 

 

Na ausência dos secretários de mesa foi nomeada a senhora Susana Pombo Delgado Jorge 

para secretariar esta sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia. 

 

Iniciou-se a sessão com a apreciação da renúncia de mandato do Sr. José Manuel Sousa de 

Oliveira Mendes, 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 Fregue-

sia. Nestes termos, o presidente de mesa chamou o membro António Roque Delgado para ocu-

par 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, o Sr. José Manuel Sou-

sa de Oliveira Mendes. O Sr. António Roque Delgado foi empossado pelo presidente da mesa e 

passa a ser membro efetivo da Assembleia de Freguesia.  

 

 

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 iden-

tificou e verificou a legitimidade do eleito pelo Partido Social Democrata para a Assembleia de 

Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais que disse chamar-se António Ro-

que Delgado, com o estado civil de casado, tendo de seguida sido chamado a assinar a presente 

ata e a ocupar o respetivo lugar na Assembleia: 
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_________________________________________ 

António Roque Delgado 

 

 

Confirmo a presente tomada de posse 

O presidente da mesa, 

 

 

 

________________________________________ 

Carlos Manuel de Melo Gomes Areal  

 

 
 

 

Ordem do Dia 

 

 

Ponto 1 – Segunda Revisão ao Orçamento para o ano de 2018. 

O Presidente do executivo iniciou a sua exposição informando a Assembleia do fundamento 

que levou à realização desta Assembleia de Freguesia Extraordinária. O tractor atual avariou e o 

investimento na sua reparação é elevado, na ordem dos 10mil euros. Analisando o seu preço de 

mercado e os anos que possuí de desgaste, o executivo achou por bem a aquisição de um trator 

limpa terras em segunda mão. O executivo sondou o mercado, nacional e internacional, e con-

clui-o que a Junta de Freguesia não poderia suportar a aquisição de uma máquina nova, na or-

dem dos 60-80 mil euros, mas poderia adquirir uma máquina em segunda mão que anda na or-

dem dos 34-36 mil euros. A Junta de Freguesia possuí trabalho que justifica o investimento. Nes-

te momento, a Junta usufruí de uma máquina alugada com manobrador, pelo valor de 32€/hora. 

A nova aquisição em termos de Orçamento levou à alteração de algumas rubricas. Não foi reti-

rado nenhum elemento, mas ajustaram os valores de algumas rubricas nomeadamente dos geri-

átricos, que serão aquiridos este ano e executados no ano que vem, e ferramentas, onde retira-

ram algum do seu montante, Socorrerem-se da capacidade excedentária do Orçamento de for-

ma a que o trator fosse adquirido no mandato atual. O negócio a realizar será pelo valor de 28mil 
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euros mas o negócio em si será de 22 500€ ao qual se adiciona o valor de 5 mil euros, valor de 

retoma, pela entrega do trator antigo despojado dos seus acessórios e vendido como sucata. No 

Orçamento, estará o valor de 22 500€ como despesa e 1000€ na receita, correspondente ao 

retorno. Desta forma, a Junta pagará menos IVA por todo o processo. A urgência desta sessão 

deve-se ao valor que a Junta de Freguesia se encontra a pagar pelo aluguer de um trator e pelo 

seu manobrador para realizar o trabalho que é necessário realizar nas Freguesias e que cessará 

com a compra do trator atrás referido.  

Nada havendo a ser esclarecido, o documento Segunda Revisão ao Orçamento para o ano de 

2018, foi colocado à votação dos membros e a Assembleia de Freguesia que deliberaram apro-

var com a seguinte votação: 7 votos a favor (6 votos do PS e 1 voto do BE) e com 5 votos de abs-

tenção (3 votos do PSD e 2 votos do PCP). 

 

 

Ponto 2 – Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o ano de 2018. 

Relativamente ao documento Plano Plurianual de Investimentos, PPI, para o ano de 2018 efec-

tuou-se a introdução do trator como investimento.  

Após uma breve apresentação da alteração efectuada no Plano Plurianual de Investimentos 

para o ano de 2018 e nada mais havendo a referir e na ausência de pedidos de esclarecimento, 

o Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à votação o documento “Primeira Revisão ao 

Plano Plurianual de Investimentos” para o ano de 2018 o qual a Assembleia de Freguesia delibe-

rou aprovar com a seguinte votação: 7 votos a favor (6 votos do PS e 1 voto do BE) e com 5 

votos de abstenção (3 votos do PSD e 2 votos do PCP). 

 

 

Ponto 3 – Apreciação e votação da ata resumo (minuta). 

A Secretária da Assembleia leu o texto da deliberação correspondente aos pontos de ordem do 

dia número 1, 2 e 3, elaborados em minuta, que submeteu de imediato à votação do plenário, 

tendo sido aprovada por unanimidade com 12 votos a favor (6 votos do PS, 3 votos do PSD e 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.  
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Deu-se por encerrada a sessão pelas 22h00min do dia 31 de Julho de 2018, da qual se lavrou 

a presente 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 SECRETÁRIO DA MESA, 

Susana Pombo Delgado Jorge 
 

 

 

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


