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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 18 DE DEZEMBRO DE 2019 
 
 
 

ATA Nº11 
 

Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, pelas 18h58, 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 18 de Setembro de 2019; 

Ponto 2: Revogação do acordo de execução atual; 

Ponto 3: Análise e Votação da Proposta de Orçamento para o ano de  2020; 

Ponto 4: Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de  2020; 

4.1 - Análise e votação do Plano plurianual de investimentos (PPI) para o ano de 2020; 

Ponto 5:  Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da  atividade e  situação 

financeira da Freguesia; 

Ponto 6: Período para intervenção e esclarecimento ao público; 

Ponto 7: 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. Tiago Miguel Lourenço de Sousa (em substituição do Sr. 

Edgar Manuel Lopes Pereira), Ana Isabel Machado Carvalho, Catarina Filomena Neves de Oli-

veira Lourenço, Isabel Maria Ferreira Camilo Panóias (em substituição da Sr.ª Susana Pombo 

Delgado Jorge), Artur Augusto Ferreira (em substituição da Sr.ª Patrícia Alexandra Maurício Cabral) 

e Brígida Sofia Ferreira Cristóvão (em substituição do Sr. João Pedro Machado Ganchas). 
 

Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. António Roque Delgado, Leonarda de Jesus Bor-

razeiro Batinas Pedroso do Couto (em substituição da Sr.ª Maria da Graça Caldeira Pereira da 
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Silva), Mário Barroso Gonçalves Martins e Sérgio Miguel Henriques Quintino (em substituição da 

Sr.ª 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 seguin-

tes 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: Edgar Manuel Lopes Pereira (justificou); Susana Pombo 

Delgado Jorge (justificou), João Pedro Machado Ganchas (justificou), Patrícia Alexandra Maurício 

Cabral (justificou), Ângela Isabel Moreira Marcelino (justificou) e Maria da Graça Caldeira Pereira 

da Silva (justificou). 

 

Ordem do Dia 

 

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 18 de Se-

tembro de 2019. 

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

maioria dos membros com 7 votos a favor (3 votos do PS, 2 votos do PSD, 1 votos do PCP e 1 voto 

do BE) e com 5 votos de abstenção (3 votos do PS e 2 votos do PSD) dos membros Tiago Miguel 

Lourenço de Sousa, Brígida Sofia Ferreira Cristóvão, Artur Augusto Ferreira, Sérgio Miguel Hen-

riques Quintino e Leonarda de Jesus Borrazeiro Batinas Pedroso do Couto, pela sua ausência 

na última Assembleia.  

 

Ponto 2 – Revogação do Acordo de execução Atual. 

O Presidente de Junta de Freguesia iniciou este ponto com a apresentação dos motivos que 

levaram à proposta de Revogação do Acordo de Execução, entre a Câmara Municipal de Alen-

quer e a União das Freguesias de Carregado e Cadafais, que se encontra atualmente em vigor. 

Por Lei, quando um acordo se extingue, naturalmente, tem de ir à reúnião da Assembleia para 

ser apreciado e revogado. É neste sentido que hoje o Acordo de Execução é apresentado para 

ser efetuada esta formalidade. 

Na ausência de esclarecimentos e sugestões, a proposta de revogação do Acordo de Execu-

ção com a Câmara Municipal de Alenquer atualmente em vigor foi colocada à votação e foi apro-
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vada por unanimidade dos membros presentes, com 12 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do 

PSD, 1 votos do PCP e 1 voto do BE). 

 

Entrada do membro João Vicente. 

 

Ponto 3 – Análise e Votação da Proposta de Orçamento para o ano de 2020. 

O documento presente está baseado no Orçamento de Estado para 2020. Este orçamento con-

ta com os 623 190,13€ provenientes da DGAL, referente às transferências de competências do 

ano anterior, com o acréscimo do valor pela limpeza urbana do Carregado e contará com o Fun-

do de Financiamento das Freguesias que foi alterado e não se encontra ainda referenciado nes-

te documento. Assim, o documento conta com um total de 841 777,88€ e foi elaborado com a 

prudência da experiência passada e nas evidências. Este ano, o executivo possuí novas tarefas 

e desafios, que anteriormente eram efetuadas por terceiros como: o Programa Operacional de 

Apoio aos Carenciados, que irá envolver trocas financeiras com a Segurança Social; o pagamen-

to da água, dos contadores de rega automática entre outras brigações. 

Até junho de 2020, o Orçamento poderá vir a necessitar de reajustes e mesmo de se adaptar 

às novas exigências. Quando um orçamento passa de 1 Milhão de euros requer outras obriga-

ções por parte da Autarquia. Os projectos pontuais como a reconstrução de partes da calçada, 

serão pagos à tarefa através de Contrato Interadministrativo e não estará espelhado aqui.  

As grandes obras foram compridas. Algumas obras menores irão passar para este ano mas es-

tará salvaguarda a sua verba no Orçamento, em termos de despesa Capital.  

O Mapa de Pessoal será alterado nos proximos 15 dias. Foi negociado com a CMA que a fun-

cionária Linda Faria passaria para os quadros da Junta de Freguesia como Assistente Técnica. 

Esta alteração será automática e não irá necessitar de vir à Assembleia de Freguesia ou ir a 

reúnião de executivo. O próprio mecanismo, de Lei, permite que a vaga seja encerrada nos qua-

dros da CMA e automaticamente aberta no quadro da Junta de Freguesia. Dos elementos no 

exterior passaram dois funcionários a efetivos, a tempo indeterminado. Passaram ainda quatro 

funcionários a funções públicas com contrato a termo. Existe ainda alguns elementos pelo institu-

to do Centro de Emprego e um elemento a recibo verde.  

  Foi um grande salto que a Junta de Freguesia deu em termos de orçamento e que vai criar 

alguma adaptação da parte da Junta de Freguesia mas até março o executivo já terá alguma 

noção da nova realidade para, se necessitar, renegociar com a C.M.A. 

O membro Edegar Alves questionou o executivo no sentido de averiguar se a máquina para i-

dentificar roturas em canos de rega está contabilizada no orçamento e se o executivo está pre-

parado para as novas responsabilidades que advêm. Questiona se as estradas também vão ser 

da responsabilidade da Junta de Freguesia. 
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O membro Mário Barroso interrogou o executivo se será a Junta de Freguesia a suportar as 

despesas de uma rotura nos canos de rega ou se existe uma verba subsequente. 

O membro Carlos Areal pediu ao executivo para manter a Assembleia de Freguesia a par das 

suas necessidades e refere ”Nós estamos a dar um passo mas estamos longe da descentraliza-

ção que existe noutras freguesias equivalentes à nossa.” A intervenção foi feita no sentido de 

apoiar esta delegação de competências no Carregado e também apoiar o executivo nas negoci-

ações e nos reajustamentos dos orçamentos que venham a existir. 

O presidente da junta tomou a palavra e respondeu às questões colocadas pelos membros.  

O aparelho da água já foi adequirido. As tubagens da rega passam a ser da responsabilidade 

da Junta de Freguesia e as despesas que comportam estam englobadas na verba negociada. 

Relativamente às estradas da freguesia não se observou nenhuma alteração. 

A comunicação é para o presidente do executivo uma questão de transparência entre institui-

ções como até ao momento tem sido e continuará a ser realizada. 

O presidente de mesa colocou à votação a Proposta de Orçamento para o ano de 2020. A As-

sembleia de Freguesia deliberou aprovar com a seguinte votação: 6 votos a favor (6 votos do PS) 

e com 7 votos de abstenção (4 votos do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do BE). A obstenção do BE 

deve-se ao facto de o membro não ter tido tempo para analisar o documento. 

 

Ponto 4 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2020. 

No plano plurianual de Investimentos o presidente do executivo teve a salientar que se houver 

alguma folga no orçamento que permita a aquisição de um limpabermas e pontualmente contra-

tar o serviço de um cilindro irá ser necessário.  

O presidente de mesa colocou à votação as Grandes Opções do Plano para 2020. A Assem-

bleia deliberou aprovar o documento com a seguinte votação: 6 votos a favor (6 votos do PS) e 

com 7 votos de abstenção (4 votos do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do BE). A obstenção do BE 

deve-se ao facto de o membro não ter tido tempo para analisar o documento. 

 

Ponto 5 – Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da 

actividade e situação financeira da Freguesia. 

O presidente de Junta teve a informar que o valor na caixa 1 é de 626,14€, na caixa 2 é de 

221,11€ e no banco 1855,56€. 

Foram adquiridas duas viaturas ligeiras usadas, uma comercial de dois lugares e uma bascu-

lante. 

Foi retomada a colocação dos aparelhos geriátricos após uma breve paragem.  
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Foi efetuada uma divisória no Mercado Municipal do Carregado para acolher o espaço de apoio 

aos carenciados, de modo a que o acesso seja efetuado pelo exterior. 

Na rua Rodrigues César Pereira e  junto ao ADC foi colocado contentores para residuos sólidos 

urbanos e com isto foram criados mais dois espaços de estacionamento na rua 1º de Maio. 

O membro Leonarda Couto, pediu esclarecimentos relativo ao condicionamento do trânsito de 

pesados na Rua Pinto Barreiros e na Rua Vaz Monteiro. 

O presidente prontamente respondeu à questão colocada e refere que não obteve nenhuma 

informação nova.  

O membro Artur Ferreira, questionou o executivo quanto há situação existente na estrada entre 

a urbanização da Barrada e a estrada do Carril, junto da EDP.  

Informou que junto do Centro Escolar do Carregado as novas instalações da Dura emanam 

componentes químicos prejudiciais à saúde pública que se propagam para além da estrada e 

chegam aos pulmões das crianças. Perguntou se a autarquia tem conhecimento de alguma mo-

nitorização que esteja a ser feita ou de alguma regulamentação em termos de ambiente que 

salvaguarde esta situação.  

Informou também que a polícia não atua face ao movimento e ao estacionamento indevido dos 

camiões na urbanização da Barrada. Ao abordar uma fonte policial a mesma informou-lhe que 

teria de realizar uma queixa na Junta de Freguesia.  

O membro Edgar Alves agradeceu a iluminação de Natal colocada este ano, nomeadamente 

na urbanização da Barrada, humilde mas bem feita. Em termos de trânsito e mobilidade pública 

questionou o executivo no sentido de saber em que ponto se encontra a requalificação da rua 

António Correia Bahárem.  

Reforçou a informação do membro Artur Ferreira, quanto ao trânsito de pesados, acrescentan-

do que o trânsito anda mais rápido e mais pesado na zona do Jardim. Neste sentido, questionou 

se não existe a possibilidade de reforçar a sinalização.  

Termina a sua intervenção sugerindo o Mercado Municipal como um espaço que poderia aco-

lher alguns eventos culturais. 

O membro Carlos Areal, reiterou o que o Sr. Artur Ferreira proferiu e sugere oficiar a GNR, 

dando o devido conhecimento à CMA, informando que apesar da excelente obra do parque de 

camiões, continua a existir muitos veículos pesados na urbanização da Barrada e não se vê ac-

ção face à proibição de estacionamento assim como nas pracetas da Barrada face a alguns mu-

nicipes que não respeitam os sinais de estacionamento. É falta de civismo mas que só resulta 

porque não existe consequências para quem não cumpre as regras. Pede-se assim ao executivo 

para sensabilizar a GNR para atuar de forma justa.   

O membro Isabel Panóias, reiterou a necessidade oficiar a GNR. 

O membro Brígida Cristóvão, acrescentou que o problema de estacionamento indevido e de 

velocidade excessiva se estende à Estrada Nacional 3 e à zona do Casal do Sarra. 
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O membro Patrícia Cabral, solicitou esclarecimentos quanto à iluminação pública pretendendo 

saber de quem era a competência e se houve algum desenvolvimento para a situação da ocupa-

ção clandestina por parte dos ciganos perto da rotunda dos azulejos.  

Informou que, na freguesia existem situações de varandas e ar condicionados a cair, prédios 

sem manutenção e pergunta se a Junta está a tomar alguma diligência no sentido de informar os 

proprietários que devem realizar as devidas obras. Na urbanização da Barrada existem muitas 

situações de consumos ilícitos nos túneis. Existem vários carros abandonados sinalizados pela 

CMA mas que vão permanendo ao longo do tempo no sítio. Termina a sua exposição apelando 

ao executivo para realizar uma ação de sensibilização junto da população e nomeadamente jun-

to da população escolar para a existência do serviço de recolha de monos para desta forma mi-

nimizar a quantidade de monos largados junto dos contentores. 

O Sr. Carlos Areal reitera e sugere a distribuição de uma informação que poderia ser colocada 

no hall de entrada dos prédios. 

O membro Mário Barroso, pediu para ser informado de como se encontra a situção da requali-

ficação da rua António Correia Baharém. Alertou para a situação da ocorrência de alguns aci-

dentes de trânsito, na zona da estrada da Carambancha de Baixo, junto da Sigrotal e frente da 

loja do chinês, devido à inclinação da curva. Pediu a interveção da Junta de Freguesia junto da 

CMA face ao relatado. 

O Presidente do executivo tomou a palavra para esclarecer os membros. Informou que dia 7 de 

Janeiro vai haver uma reunião para avaliar o que poderá ser feito naquela zona entre a Meirinha 

e a termoeléctrica.  

Relativamente à empresa Dura e perante outras queixas existentes, foi informado que diante 

do estudo ambiental, a empresa cumpria todos os requisitos. 

As obras de requalificação, onde se inclui a rua António Correia Bahárem, já iniciaram e de 

momento não tem mais nada a acrescentar.  

O executivo já entrou em contacto com o comandante do posto da GNR, perante outras quei-

xas, e foi informado que estão a cumprir o seu dever.  

Esclarece que o trânsito de pesados e a sinalização é da responsabilidade da CMA e a mesma 

irá ser informada da situação na rua Pinto Barreiros e na Rua Vaz Monteiro.  

A junta já oficializou a GNR por várias situações, nomeadamente pelos camiões, por consumos 

ilícitos em zonas que depois provocaram estragos, casos de tiros em que houve identificação de 

viaturas, no entanto, voltará a ser comunicado. 

As viaturas abandonadas e sinalizadas são da responsabilidade da CMA e qualquer cidadão 

pode fazer uma informação à mesma.  

Eventos musicais no Mercado Municipal do Carregado seria ir contra a finalidade pela qual foi 

criado o espaço para eventos pela Junta de Freguesia. 
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O serviço de recolha de monos por parte da empresa RECOLTE chegou a estar fixado nos 

contentores de lixo, no entanto, os cidadãos continuaram a abandonar os mesmos junto dos 

contentores do lixo. Há falta de civismo.  

Qualquer pessoa, desde que identificada, pode apresentar uma denuncia na CMA que a mes-

ma irá fazer a devida inspeção. Já houve algumas situações denunciadas e a Junta de Fregue-

sia disponibiliza-se em enviar a queixa, desde que a pessoa se identifique. 

O dono do terreno, que foi ocupado pelos membros de etenia cigana, já apresentou a devida 

queixa e aguarda que as autoridades atuem e os retirem do local.  

Os túneis na Barrada são de propriedade particular e qualquer intervenção que tenha de ser 

efetuada tem de ter a autorização do condomínio. 

O membro Mário Barroso, informou que na Avenida das Descobertas a passadeira à entrada 

da avenida, no lado da Repsol, necessita de ser repintada.  

O membro Artur Ferreira informou que perto da Peri a iluminação pública não estava a ser efe-

tuada nas devidas condições.  

O membro Edgar Pereira, alertar para muitas queixas relativamente à falta de condições na 

instituição dos Pintainhos. 

 

Ponto 6 – Período para intervenção e esclarecimento ao público. 

Apreciada a informação deu-se a palavra ao público. O sr. João Alves, morador na Praceta 

Gaspar Corte Real, pediu a intervenção da autarquia relativamente a várias situações existentes 

na freguesia. Solicitou lombas e passadeiras elevadas na Avenida das Descobertas devido à 

velocidade dos veículos. Solicitou caixotes para o lixo subterrâneos para melhor aspecto e higie-

ne da vila. Alertou que desde a estação de comboios da Vala do Carregado e o Carregado, dia-

riamente muitos cidadãos executam este trajecto para se deslocar para o seu trabalho, solicitan-

do a construção de um passeio e a colocação de iluminação pública por questões de segurança. 

A carreira existente funciona na hora de almoço mas não verifica o seu funcionamento durante 

as alturas mais críticas de ponta, pela manhã e pela tarde. Quem não frequenta a Meirinha tem a 

situação do passe do autocarro que, até à ponte da Couraça é 40€ e para além daquela zona o 

valor agrava para além dos 100€. Termina a sua intervenção perguntando ao executivo porque o 

Carregado face à sua população não possui um posto da GNR e é tão carenciado. 

Em resposta o presidente do executivo respondeu que a Avenida das Descobertas e a Rua 

Castelo Melhor estão ambas sinalizadas para levarem lombas.  

Está previsto a colocação de dois contentores subterrâneos na zona da Barrada, no entanto, 

ainda se encontra em estudo a colocação de mais contentores devido às contraindicações que 

se encontra nos mesmos. 

A Meirinha é um processo antigo e à partida como já foi referido vai haver mais informação. 
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A situação levou à criação da carreira e o seu horário foi ajustado ao horário dos comboios. No 

entanto, a vontade de ter uma carreira é superior aos utilizadores e enquanto não existir utiliza-

dores que justifiquem, não existe condições para que possa ocorrer alterações. 

O posto da GNR vai ficar mais perto do Carregado, perto da loja Continente e espera-se que as 

novas instalações estejam acabadas daqui a aproximadamente um ano. 

 

Ponto 7 – 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 e 7 elaborados em minuta, que submeteu de imediato à votação do plená-

rio, tendo sido aprovada por unanimidade com 13 votos a favor (6 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 21:36 do dia 18 de Dezembro de 2019, 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 2º SECRETÁRIO DA MESA, 

Ana Isabel Machado Carvalho 

 

 

 

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


