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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 20 DE DEZEMBRO DE 2017 
 
 
 

ATA Nº2 
 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, 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 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 se-

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

 

Ponto 1: Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 06 de Setembro de 2017; 

Ponto 2: Apreciação e eventual aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia; 

Ponto 3: Apreciação e votação do Acordo de Execução para a Concretização da Delegação Legal de Com-

petências da Câmara Municipal de Alenquer na União das Freguesias do Carregado e Cadafais e 

respetivos contratos de apoio e interadministrativos para vigorar a partir de 2018 até 2021; 

Ponto4: Análise e votação da Proposta de Orçamento para o ano de 2018 apresentada pela Junta de Fre-

guesia; 

Ponto 5: Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2018 e Mapa de Pesso-

al; 

5.1 – Análise e votação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o ano de 2018; 

5.2 – Análise e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2018; 

Ponto 6: Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade e da 

situação financeira da Freguesia; 

Ponto 7: Período para intervenção e esclarecimento ao público; 

Ponto 8: 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 
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substituição da Sr.ª Ana Isabel Machado Carvalho) e Tiago Miguel Lourenço de Sousa (em substitui-

ção da Sr.ª Patrícia Alexandra Maurício Cabral). 
 

Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. José Manuel Sousa de Oliveira Mendes, Maria da 

Graça Caldeira Pereira da Silva, Mário Barroso Gonçalves Martins e Ana Cidália Cunha Levezi-

nho Rodrigues. 
 

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: a Sr. Ana Isabel Machado Carvalho (justificou) e Patrícia 

Alexandra Maurício Cabral (justificou). 

 

Período antes da Ordem do dia 
 

O Presidente de mesa colocou à consideração da Assembleia de Freguesia a integração do 

documento “Acordo de Execução para a Concretização da Delegação Legal de Competências 

da Câmara Municipal de Alenquer na União das Freguesias do Carregado e Cadafais e respeti-

vos contratos de apoio e interadministrativos”, distribuído antecipadamente, na ordem de traba-

lhos para ser analisado e votado nesta Assembleia. A Assembleia de Freguesia determinou não 

se opor à incorporação do documento na ordem de trabalhos para sua análise e votação. 
 

O Presidente de mesa informou que o executivo entendeu não alterar a Tabela de Taxas, Li-

cenças e Outras Receitas em vigor nesta União das Freguesias de Carregado e Cadafais. 
 

Deu ainda a conhecer que o Município de Alenquer publicou a abertura do concurso publico 

para efectuar a empreitada da requalificação do Espaço Radical da Barrada.  

 

Ordem do Dia 

 

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 06 de Se-

tembro de 2017. 

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

maioria dos membros com 1 voto a favor (1 voto do PCP) e com 12 votos de abstenção (6 votos 

do PS, 4 votos do PSD, 1 voto do PCP e 1 voto do BE) dos membros Carlos Manuel de Melo Go-
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mes Areal, Edgar Manuel Lopes Pereira, João Pedro Machado Ganchas, Susana Pombo Delga-

do Jorge, Catarina Filomena Neves de Oliveira Lourenço, Isabel Maria Ferreira Camilo Panóias, 

Tiago Miguel Lourenço de Sousa, José Manuel Sousa de Oliveira Mendes, Maria da Graça Cal-

deira Pereira da Silva, Mário Barroso Gonçalves Martins, Ana Cidália Cunha Levezinho Rodri-

gues e Edgar Filipe dos Santos Alves pelo motivo de se mostrarem ausentes na última Assem-

bleia.  

 

Ponto 2 – Apreciação e eventual aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia. 

O Presidente de mesa colocou à discussão o documento “Regimento da Assembleia de Fre-

guesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais”, atualmente em vigor nesta Assem-

bleia de Freguesia.  

Efetuou a seguinte sugestão: as razões justificativas dos votos de vencido apresentadas em 

Assembleia de Freguesia, para além de expressadas na oralidade perante os membros, fossem 

colocadas por escrito e entregues à mesa, no próprio dia ou na semana depois, para que conste 

na ata as suas íntegras palavras. Assim, na alínea nº1 do art.º51, passaria a constar “Os mem-

bros do órgão podem fazer constar da ata o seu voto de vencido e as respetivas razões justifica-

tivas por escrito”. 

Na ausência de outras sugestões, o Regimento da Assembleia de Freguesia foi colocado a vo-

tação e foi aprovado por unanimidade dos membros, com 13 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos 

do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do BE) com a alteração efectuada pelo Presidente de mesa que 

junto se anexa e com as respetivas actualizações à data de hoje. 

 

Ponto 3 – Apreciação e votação do Acordo de Execução para a Concretização da Delega-

ção Legal de Competências da Câmara Municipal de Alenquer na União de Freguesias do 

Carregado e Cadafais e contratos de apoio e interadministrativos para vigorar a partir de 

2018 até 2021. 

Iniciou-se este ponto com a apresentação do documento pelo Presidente do Executivo. O Pre-

sidente do executivo informou os membros da Assembleia de Freguesia que a minuta do Acordo 

de Execução e contratos interadministrativos são o resultado das negociações efectuadas entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Alenquer. As conversações, ocorreram na pre-

sença de todos os Presidentes de Junta de Freguesia e desta forma todos puderam constatar na 

primeira pessoa os assuntos abordados e as verbas estabelecidas a cada Freguesia. No caso 

da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, o Presidente do executivo debateu-se por 

um reforço das verbas para a União de Freguesias, apoiando-se na Lei autárquica e na repre-

sentação que o seu eleitorado possui no concelho, ou seja, a União de Freguesias representa 

1/3 da população de Alenquer.  
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O Acordo de Execução presente, reflecte um incremento de 30% dos valores disponibilizados 

pela Câmara a favor da União de Freguesias em relação ao ano passado. Resultado obtido pelo 

reajustamento das verbas disponibilizadas e pelo reajustamento das competências delegadas 

anteriormente, nomeadamente o acréscimo da verba para a reparação da calçada.  

Alertou para a possibilidade de já neste ano, haver uma alteração nos limites da Freguesia do 

Carregado, com o avanço em parte das suas fronteiras; e a criação de novas localidades, como 

por exemplo o Casal das Freiras. As possíveis alterações a levar a efeito, não constam no Acor-

do de Execução. A Junta de Freguesia ainda não foi solicitada a prenunciarem-se sobre estas 

matérias. No entanto, o acordo prevê esta possibilidade e já possuí uma mobilidade que pode-se 

ajustar à nova realidade. 
 

O membro José Manuel Mendes congratulou o executivo pelos valores alcançados e questio-

nou o mesmo quanto ao motivo que levou ao aumento significativo da verba da limpeza urbana, 

ou seja, questionou o executivo se os critérios existentes sofreram alguma alteração?   

O Presidente do executivo respondeu e esclareceu que a base do documento não foi alterada. 

No Acordo de Execução alcançado, a área de intervenção manteve-se. O que foi negociado foi a 

dimensão da Vila, do ponto de vista do número e do valor por habitante, resultando num aumen-

to de €2,5 face ao acordo anterior. A negociação abrangeu de igual forma todas as Freguesias 

do concelho de Alenquer nos Acordos de Execução efectuados e foi a forma que se conseguiu 

compensar a Freguesia do Carregado. 
 

O Presidente da mesa colocou à votação a minuta do “Acordo de Execução para a Concretiza-

ção da Delegação Legal de Competências entre a Câmara Municipal de Alenquer e a União das 

Freguesias do Carregado e Cadafais”, bem como a autorização para a celebração de contratos 

interadministrativos e de apoio vários, a vigorar entre 2018 e 2021, que foi aprovada com 10 

votos a favor (6 votos do PS, 3 votos do PSD e 1 voto do BE) e com 3 votos de abstenção (1 voto 

do PSD e 2 votos do PCP) com as rectificações assinaladas na pp 20 e pp 24 que se junta em 

anexo. 

 

Ponto 4 – Análise e votação da Proposta de Orçamento para o ano de 2018 apresentada 

pela Junta de Freguesia. 

O Presidente do executivo iniciou este ponto comunicando que no preâmbulo do documento 

Grandes opções do Plano e Orçamento para 2018 o executivo informa a sua posição e os pro-

cedimentos que pretende adoptar neste Orçamento, com o seu grau de ponderação voltado para 

o investimento. 

Relativamente à despesa corrente não se verifica um grande balanceamento relativamente ao 

ano transato.  
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No campo da despesa, destacou a necessidade de ocupar a vaga existente em aberto, origi-

nada pela saída de uma funcionária e a necessidade de dotar as comunicações, de transmissão 

de dados, de fibra óptica, no sentido de facilitar a comunicação entre as entidades.  
 

No campo da receita, este Orçamento reflecte os valores necessários à execução e manuten-

ção do Acordo de Execução. Revela um acréscimo de €15.000,00 no fundo de Apoio às Fregue-

sias, efectuado pela Câmara, relativamente ao ano anterior. 
 

Em termos de investimento, realçou que está previsto uma adequação da zona da Barrada 

com o objectivo aproximá-la à zona ribeirinha do Tejo. Um processo que no ver do executivo 

deve ser acompanhado pela Junta de Freguesia. 

Com base neste projecto e aplicando a verba de €25.000,00 do Apoio às Freguesias, o execu-

tivo pensa implementar um circuito de manutenção e geriatria. Uma obra que tentará abranger 

diferentes classes etárias com a colocação de equipamentos adequados e intercalados com 

zonas de lazer, nomeadamente bancos de jardim, para levar as pessoas, ao seu ritmo, até à 

zona ribeirinha do Tejo. Desta forma, o executivo pensa ainda que irá diminuir os danos provo-

cados pelo uso inadequado do equipamento. Esta obra não será efectuada numa só empreitada 

mas de uma forma faseada. 

Também na zona da Barrada, vai ser implementado um parque para canídeos como intuito de 

responder às reclamações apresentadas pelos utentes relativamente aos dejectos de canídeos 

deixados pelos donos na via pública. Desta forma e se o parque resultar, teremos a maior parte 

dos dejectos dos animais concentrados num único sítio sendo assim mais rápida a sua limpeza. 

Trata-se de um espaço vedado, agradável, que permite os animais andarem soltos no recinto, 

com o acesso ao exterior dificultado por um labirinto.  

Respondendo ao membro Edgar Alves, o parque para canídeos será implementado na zona da 

Barrada, como projeto-piloto e só depois será levado a outras zonas da Freguesia. 

Ainda dentro do campo das obras, a zona antiga do cemitério de Cadafais necessita de uma 

intervenção de fundo, ao nível da estrutura e organização, de forma a torna-lo digno das pesso-

as que o têm como última morada e com condições para quem as visita. 
 

O executivo de Junta de Freguesia salientou a saída do Orçamento da divida de €26 000 que a 

Câmara possui para com esta União das Freguesias de Carregado e Cadafais por falta de do-

cumentação. O executivo decidiu terminar o “braço de ferro” existente entre a Junta de Freguesia 

e a Câmara Municipal em prol de um orçamento assertivo.  

O membro José Manuel Mendes, relembrou que a Despesa Capital foi realizada no seu man-

dato com o consentimento do executivo da Câmara, na época, e com o compromisso da Junta 

de Freguesia ser restituído o valor empregue. Na ocasião, foi enviado para a Câmara Municipal a 

documentação das despesas efetuadas mas nunca foram ressarcidos valores. Neste sentido, 

José Manuel Mendes, contestou a ausência dos €26000 do Orçamento, alegando que todo o 
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processo foi legal e feito com base na boa fé. Assim sendo, o valor da divida devia ser restituído 

à Junta de Freguesia, em capital ou em obra feita a favor da Freguesia. Terminou a sua inter-

venção dando os parabéns pelo Orçamento alcançado com o interesse de servir bem a popula-

ção. 
 

O Presidente de mesa usou da sua palavra para alertar o executivo que o equipamento de ma-

nutenção existente por trás da Praceta Gaspar Corte Real necessita de manutenção e de uma 

reparação.  
 

O membro Edgar Alves, questionou o Presidente da Junta de Freguesia se estaria previsto al-

gum projecto para desviar o trânsito de pesados da vila do Carregado. O Presidente do Executi-

vo informou que a questão foi abordada em Assembleia Municipal e o executivo de Câmara teve 

a informar que neste momento está em cima da mesa uma abordagem técnica em termos de 

alternativa ao cruzamento da Rua Vaz Monteiro com a Rua Pinto Barreiros, no Carregado. Como 

alternativas existe: a plataforma de logística da Castanheira, com uma variante direito à Guizan-

deria; e a variante da empresa Brisa que foi colocada em consideração desde dos anos 80. O 

Município de Alenquer contratou uma empresa técnica que se encontra responsável por apre-

sentar um estudo das possibilidades existentes e que melhor servirão a Freguesia do Carregado 

nomeadamente em termos de impacto criado, logísticos e financeiros, a curto e a longo prazo.  
  

O Presidente de mesa colocou à votação o Orçamento para o ano de 2018. A Assembleia de 

Freguesia deliberou aprovar com a seguinte votação: 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 do PCP). 

 

Ponto 5 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2018 

e Mapa de Pessoal. 

Relativamente ao Mapa de Pessoal o executivo teve a informar que houve uma situação de 

aposentadoria, da Sr.ª Maria Manuela Pereira, que realizava a limpeza urbana em Cadafais, e 

que será um lugar a ocupar no próximo ano. 
 

Após uma breve apresentação e apreciação dos documentos, o Presidente de mesa colocou à 

votação as Grandes Opções do Plano para 2018 e o Mapa de Pessoal. A Assembleia deliberou 

aprovar ambos os documentos com a seguinte votação: 7 votos a favor (6 votos do PS e 1 voto 

do BE) e com 6 votos de abstenção (4 votos do PSD, 2 votos do PCP). 

 

Ponto 6 – Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca 

da atividade e da situação financeira da Freguesia. 

O executivo participou que as reuniões do executivo realizam-se na primeira e na terceira se-

gunda-feira de cada mês pelas 20:00 horas, sendo a primeira aberta ao público. 
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O executivo, representado pelo Presidente e pelo Secretário, estiveram presentes no dia 29 de 

Novembro do presente ano, numa formação nas Caldas da Rainha, a convite da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, no âmbito da “Administra-

ção Local das Freguesias e Informação sobre a Mudança do POCAL para o Sistema Normaliza-

ção Contabilística Administração Publica (SNC-AP)” para que a nossa autarquia esteja à altura 

de acompanhar este processo. A partir de Janeiro de 2018 as Autarquias deixarão de funcionar 

com o POCAL e passarão a funcionar com o SNC-AP, um sistema transversal a todos os orga-

nismos públicos. Esta acção de esclarecimento teve como foco a passagem de rotinas e proce-

dimentos bem como a migração dos dados de um sistema para o outro.  

A Autarquia já dispensou duas funcionárias que realizaram uma formação nesta área de forma 

a estarem capacitadas para realizar as suas tarefas.  
 

A 8 de Dezembro, o Presidente do executivo como membro eleito para representar os Presi-

dentes das Juntas de Freguesia do Município de Alenquer na Associação Nacional de Municí-

pios Portugueses, esteve presente no Congresso da Associação realizado em Portimão, que 

teve o foco na “Delegação e Transferências de Competências”. Dos documentos apresentados e 

debatidos teve a informar que a única competência que passa diretamente para as Juntas de 

Freguesias são os Espaços do Cidadão e as Lojas do Cidadão, com ligação direta ao poder 

Central. Para os Municípios, no campo da saúde, ensino e apoio social vai haver alterações. Vai 

existir um canal técnico próprio onde, o pessoal, as infraestruturas e os meios de apoio vão ficar 

dependentes do Município, como já acontece no ensino. Poderá não abranger todas as Câmaras 

mas prevê-se que até o mês de Março aconteça a passagem para o Município. 

O Presidente do executivo mostrou ainda o seu desalento pela situação apresentada uma vez 

que, as organizações que tutelam e representam as Juntas de Freguesia, demonstram defender 

pouco os interesses das Juntas de Freguesia, continuando tudo muito centrado no Município. 
 

Foi pedido um parecer à Junta de Freguesia relativamente à toponímia de seis ruas da União 

das Freguesias, conforme se encontra na rubrica toponímia do Relatório de Atividade, que se 

junta em anexo. No entanto, os nomes propostos ainda encontra-se em estudo. 

O membro José Manuel Mendes, pediu para ser esclarecido quanto ao significado para o nos-

so Concelho, de Rua dos Combatentes. O Presidente do executivo esclareceu que foi sugerido 

Rua dos Combatentes porque Portugal esteve presente em cinco frentes de guerra e alguns 

residentes da Freguesia fizeram parte delas. Esta será uma forma e homenagear de uma forma 

abstracta mas sincera, os participantes. 
 

Dentro da rubrica de Trânsito e Segurança o executivo informou que foi feito um estudo para 

averiguar as ruas que no parecer do executivo estavam mais necessitadas de asfalto resultando 

os seguintes nomes: Estrada do Casalinho, Rua da Associação nas Preces, Curvaceiras em 

Refugidos, Rua da Grécia, Rua Quinta do Visconde e Rua do Visconde nos Casais da Marmelei-



 
AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddaa  UUnniiããoo  ddaass  FFrreegguueessiiaass  ddee  CCaarrrreeggaaddoo  ee  CCaaddaaffaaiiss  

Avenida Associação Desportiva do Carregado, nº14 - 2580-600 Carregado - Telef: 263 852 739 - Fax:263 855 903 - e-mail assembleia@carregado.pt 

 

 

      ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, ORDINÁRIA  - ATA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017                            - 8 - 

ra. Foi solicitado à Câmara a sua intervenção. Os casos mais urgentes, a Câmara já procedeu a 

sua reparação.  

O membro, José Manuel Mendes, tomou a palavra para solicitar que seja reforçado o pedido 

para reparação do asfalto das estradas da Guizanderia.  
 

Foi atribuído apoios a algumas colectividades e organizações humanitárias salientando-se a 

cedência do palco pequeno à Organização da Festa “Loucos 80”. Uma festa destinada a angari-

ar fundos a favor dos Bombeiros Voluntários de Alenquer que neste momento sofrem de várias 

necessidades nomeadamente de equipamento.  
 

Cumpriu-se a tradição do “Pão por Deus” onde o Presidente e o Secretario do executivo rece-

beram, na delegação de Cadafais, os alunos e professores do 1º ciclo e do Jardim de Infância da 

Escola de EB1 de Cadafais. 
 

Nesta época festiva de Natal foram solicitadas as devidas licenças para a difusão de música 

natalícia na Avenida Associação Desportiva do Carregado e no Jardim Manuel Maria Abreu. 

A iluminação não está a que o executivo desejaria mas dentro do possível a Junta de Fregue-

sia tem iluminado e colocado alguma ornamentação de Natal na União das Freguesias. É um 

trabalho que tem de ser alternado com as obras urgentes que vão surgindo pelas Freguesias e 

que neste momento conta com um número muito reduzido de mão de obra humana para o efe-

tuar. 
 

Cumpriu-se o tradicional Encontro de Idosos e Reformados, oferecendo-se um almoço de con-

vívio a 224 participantes, seguido de tarde festiva animada por conjunto musical. 
 

No âmbito das aquisições, o executivo informou a compra de um portátil para repor o equipa-

mento que tinha sido furtado no último mandato.  
 

Na rubrica Obras, Reparações e Manutenção, o executivo informou que anda a sondar o mer-

cado procurando uma empresa para efetuar a manutenção dos Espaços Verdes. 

Informou ainda que o muro junto à ponte da Ribeira do Sarra foi reparado e que foram deslo-

cados alguns ecopontos de alguns locais e estão a ser colocados outros ecopontos novos. 
 

Dentro da rubrica Ação Social, a Junta de Freguesia decidiu apoiar, com a cedência do espaço 

e da confecção, uma ceia tradicional de Natal. A iniciativa e os mantimentos partiram da adminis-

tração do Intermarché e apoiou 100 pessoas carenciadas referenciadas na Loja Social do Carre-

gado, onde 43 crianças puderam ser brindadas com brinquedos. 
 

Ao nível do serviço geral, o executivo deliberou manter o Regulamento de Liquidação e Co-

brança das Taxas pela Prestação de Serviços e Concessão de Licenças existente e a sua respe-

tiva Tabela de Taxas. O executivo prevê que dentro de um ano seja feita uma reorganização da 

Tabela de Taxas numa outra vertente mas ainda não estão reunidas as condições para o fazer. 
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Ao nível dos Serviços disponibilizados pela Junta de Freguesia, o serviço de Apoio Judicial ao 

nível meramente informativo está em vias de ser disponibilizado novamente. 
 

Ao nível da situação financeira da União de Freguesias, ao dia de hoje a Junta de Freguesia 

possui na conta €33.329,20, na caixa 1 tem €724,43 e na caixa 2 tem €120,04, valores arreca-

dados em tesouraria. 

 

Ponto 7 – Período para intervenção e esclarecimento ao público. 

O membro Edgar Alves questionou o executivo no sentido de ser informado relativamente à 

reorganização da Rua António Correia Bahárem. O Executivo informou que no Orçamento da 

CMA está previsto uma verba para requalificar a variante orgânica que vai ligar o Casal de Santo 

António, localidade que se encontra ao pé do cemitério, à Rua António Correia Bahárem para 

afastar o trânsito da Estrada Nacional. 
 

O Presidente de Junta a título informativo decidiu comunicar alguns projectos contemplados no 

Orçamento Municipal com interesse para a União de Freguesias. 

A Escola EB/JI de Cadafais vai ser alvo de algumas intervenções, ao nível da ampliação e da 

modernização da sua estrutura, já a partir do próximo ano, para dotar a escola de condições 

para acolher um maior número de alunos nomeadamente do Carregado.  

Reabilitação dos espaços públicos da urbanização da Barrada. 

Reformulação da Rede de Saneamento do Carregado na Rua António Correia Bahárem. 

Elaboração de projectos para o saneamento da zona industrial e afluentes, no Carregado. 

Requalificação das áreas públicas na Vila do Carregado, em princípio para obras pontuais. 

Requalificação da zona ribeirinha do Tejo para 2019. O Presidente da mesa complementou es-

ta obra e informou que existe um projecto do Estado Central para requalificar as margens do 

Tejo, para além da zona de Vila Franca de Xira. Este projecto envolve as Câmaras de Alenquer, 

Vila Franca de Xira e Azambuja e pretende continuar a requalificar a montante e presume o Pre-

sidente de mesa que esteja ligado a esta rubrica.  

O membro José Manuel Mendes, relembra que a zona ribeirinha onde está implementado o 

parque das merendas e o Bar Tejo, até ao ano de 2013 competia à Junta de Freguesia a requali-

ficação e manutenção do espaço de lazer e dos sanitários existentes. A partir de 2013, com os 

Acordos de Execução ficou estabelecido que essa zona passaria a ser da competência da Câ-

mara Municipal de Alenquer. No entanto, a manutenção do espaço não estava a ser efetuada 

pelo motivo de o espaço pertencer à EDP. O Presidente do executivo retoma a palavra e escla-

rece que neste espaço existe dois tipos de tutela, uma tutela técnica e uma tutela de posse. Um 

Protocolo de cedência do espaço foi elaborado entre as duas entidades mas não chegou a ser 

assinado devido uma cláusula que pedia o sigilo do documento e ao nível de uma entidade pú-

blica todos documentos são públicos e a EDP não quer ceder.  
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Já está previsto o posto da GNR que irá servir o Carregado. No entanto, vai ser implementado 

fora da Freguesia. 

O presidente do executivo acrescenta ainda a Pavimentação do loteamento na Zona Industrial 

do Casal Pinheiro, a estabilização da encosta de Refugidos, a requalificação da área de acolhi-

mento empresarial do Carregado, a optimização das ligações intermodais, entre o transporte 

Rodoviário público e o transporte ferroviário público. 
 

O Presidente de mesa pediu a atenção dos membros e apelar para que todos juntos consigam 

resolver a carência da EB1 do Carregado, de um ginásio que possibilite efectuar aulas de des-

porto em condições. A escola EBI do Carregado tem um erro de base que está relacionado com 

a construção de um ginásio pequenino sem condições para fazer desporto colectivo. O Vereador 

da Educação, na época, debateu-se para resolver o erro e até tentou que a Câmara pagasse o 

excesso e fosse construído um ginásio modesto mas que respondesse às necessidades dos 

alunos. No entanto, a escola, no seu espaço circundante, reúne condições para que seja cons-

truído, de raiz, um pavilhão gimnodesportivo que possa ser em primeira linha ocupado pelos 

alunos e através de protocolo disponibilizado à sua comunidade. 

O Presidente de Junta reforça o que foi informado e indica que existe um documento feito que 

informa que uma escola projectada para 500 alunos neste momento possui 900 alunos a seu 

cargo. 

O membro Edgar Alves, informa que os professores de educação física e de desporto deba-

tem-se com a falta de condições para efetuarem as suas aulas e se for necessário certamente 

possuímos o seu apoio. 

O membro João Vicente, lembra que dentro das carências das nossas escolas encontra-se a 

EBI e o Centro Escolar do Carregado que necessitam de telheiros para salvaguardar as crianças 

da chuva e do sol. Um assunto da responsabilidade da Câmara e que a Freguesia apela através 

de Orçamentos Participativos para que a situação seja resolvida. 

Ainda dentro da rubrica da Educação, apela ao executivo que averigúe a situação de salas de 

aula encerradas no Centro Escolar do Carregado e solicita uma resposta quanto ao número de 

salas encerradas e a questão técnica que justifica o encerramento. O membro não compreende 

a situação e pede ao executivo um esclarecimento para compreender como dentro da Freguesia 

temos escolas com salas de aula equipadas com os equipamentos mais recentes mas fechadas 

e as crianças são colocadas em escolas que sofrem de carências e que misturam faixas etárias 

que deviam estar separadas. 

O Presidente do executivo compromete-se em procurar uma resposta ao sucedido e a trazê-la 

à Assembleia. 
 

O membro José Manuel Mendes, pede a intervenção da Junta de Freguesia para fazer a lim-

peza e manutenção do jardim de pedra criado pela Junta de Freguesia na rotunda Pinto Barrei-

ros, junto à Cruz Vermelha. O Presidente da Junta informa que vai ser cortada a erva a seu tem-
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po pelos motivos atrás referidos e menciona que a anterior empresa foi dispensada pelo anterior 

executivo, dificultando assim a tarefa.  

Pede ainda para apelar à alteração das regras do Orçamento Participativo da Câmara Munici-

pal de Alenquer. No seu ver o Orçamento Participativo devia ser para os moradores do concelho 

primeiro e depois votava para uma obra à sua escolha. O Presidente do executivo informa que 

este ano o caminho dos Casais da Marmeleira passou à fase seguinte e está em votação. 
 

O Presidente de mesa lembra que devemos fazer força para resolver o problema da urbaniza-

ção Quinta Nova. É um problema antigo e que resulta da integração do Mercado Municipal do 

Carregado e da zona verde paralela aos blocos da urbanização na sua licença de habitação, ou 

seja, os blocos de residência não foram separados da zona envolvente. Para alterar esta reali-

dade exige-se uma alteração à propriedade horizontal o que envolve o consentimento de todos 

os seus residentes. Assim sendo, não faz sentido a Junta de Freguesia fazer a manutenção do 

espaço verde existente em seu redor porque é um espaço privado.  

O membro José Manuel Mendes, complementa e informa que as festas da Vila do Carregado 

são realizadas na urbanização Quinta Nova com consentimento do Condomínio.  

O Presidente do executivo, esclareceu que para resolver a situação é necessário que os 120 

condóminos estejam de acordo e devido a este facto está a ser difícil chegar a um consenso. Até 

ao momento não tem conhecimento de nenhuma evolução. 
 

Na ausência de mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o público tomou a 

palavra. 

O morador Domingos Henriques, dirigiu-se ao executivo e pediu mais cuidado no arranjo e na 

apresentação das ruas do Carregado. Neste sentido, solicitou ao executivo que contactasse os 

proprietários dos imóveis da parte antiga do Carregado para efetuarem uma pintura aos seus 

bens.  

Alertou para a situação do piso, junto à paragem Sul do Carregado, no sentido Vila Franca-

Carregado, que no seu ver necessita de um novo nivelamento com tuvenan.  

Na rotunda Vaz Monteiro, no lado oposto ao Intermarché, pediu uma intervenção regular em 

toda aquela faixa verde, com o corte da erva espontânea. 

Por último, solicitou que o passeio pedonal na estrada da EBI fosse terminado.  

O presidente do executivo informou que a inscrição em Orçamento Camarário está feita, para 

o passeio pedonal da Meirinha.  

   Relativamente aos restantes pedidos, o Presidente do executivo, compromete-se em averi-

guar como se encontra a intervenção da Couraça para a frente. Face aos imoveis da zona antiga 

do Carregado o Presidente informou que é um bem privado e não sabe bem o que se pode fazer 

dentro das suas competências. 
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Ponto 8 – 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 e 5 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 23:55 do dia 20 de Dezembro de 2017, 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. 
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