Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais
Avenida Associação Desportiva do Carregado, nº14 - 2580-600 Carregado - Telef: 263 852 739 - Fax:263 855 903 - e-mail assembleia@carregado.pt

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS
REALIZADA A 15 DE DEZEMBRO DE 2020

ATA Nº14
Ao décimo quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas 20h14, realizouse 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, n.º 1, da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 19º, n.º 1, do seu
Regimento, sob a presidência do senhor Carlos Manuel de Melo Gomes Areal coadjuvado pelo
senhor Edgar Manuel Lopes Pereira, primeiro secretário e 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 29 de setembro de 2020;
Ponto 2: Período para intervenção e esclarecimento ao público;
Ponto 3: Análise e Votação da Proposta de Orçamento para o ano de 2021;
Ponto 4: Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2021;
4.1 - Análise e votação do Plano plurianual de investimentos (PPI) para o ano de 2021;
Ponto 5: Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade e
situação financeira da Freguesia;
Ponto 6: 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. Isabel Maria Ferreira Camilo Panóias (em substituição da
Sr.ª Patrícia Alexandra Maurício Cabral), João Pedro Machado Ganchas, Susana Pombo
Delgado Jorge e Catarina Filomena Neves de Oliveira Lourenço.
Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. António Roque Delgado, Maria da Graça Caldeira
Pereira da Silva, Mário Barroso Gonçalves Martins e 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
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: Patrícia Alexandra Maurício Cabral (justificou).
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Ordem do Dia

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 29 de
Setembro de 2020.
O membro Catarina Loureço solicitou maior pormenor nos insultos que a assembleia foi alvo
por parte do freguês Artur Raimundo. Foi de consenso geral que não era necessário acrescentar
mais nada ao presentemente exposto em ata embora tenha sido unanime por parte das
bancadas que o comportamento foi atipico e incorreto.
A ata foi colocada à votação e foi aprovada por maioria dos membros com 7 votos a favor (2
votos do PS, 4 votos do PSD e 1 voto do PCP) e com 4 votos de abstenção (4 votos do PS) dos
membros: Ana Isabel Machado Carvalho, Susana Pombo Delgado Jorge e Isabel Maria Ferreira
Camilo Panóias pelo motivo de se mostrarem ausentes na última Assembleia; e do membro
Catarina Filomena Neves de Oliveira Lourenço pelo motivo de não estar de acordo com as
ofenças efetuadas pelo Sr. Raimundo que no seu ver não foram devidamente retratadas.

Ponto 2 – Período para intervenção e esclarecimento ao público.
Na ausência de inscrições deu-se seguimento a esta sessão.

Ponto 3 – Análise e Votação da Proposta de Orçamento para o ano de 2021.
A proposta de Orçamento para o ano de 2021 foi apresentada pelo executivo aos membros da
Assembleia, na globalidade, juntamente com as Grandes Opções do Plano.
O executivo teve a informar que a autarquia passou do sistema POCAL para o sistema
SNCAP, em termos contabilísticos, o que veio regulamentar de uma forma distinta a atividade da
junta de freguesia.
Desde o inicio do mandato, que o executivo procura criar uma estrutura financeira que funcione
como um ativo, uma sustentabilidade forte, que permita fazer algum investimento sem
comprometer a receita capital. A despesa, não vai além da receita capital, restringindo-se ao
estritamente necessário.
Neste sentido, este orçamento vem na continuação do anterior, e reflete as negociações que o
executivo realizou com a Câmara ao longo deste ano, de modo a efetuar os reajustes que foram
necessários face às necessidades efetivas que as competências transferidas, no inicio do ano
para a autarquia, careciam. Assim, observa-se um aumento do valor dos meios financeiros
inicialmente atribuidos a cada competência, de 52 mil euros para 63 mil euros, por mês. Neste
orçamento há ainda a destacar aquisição de mão de obra, de algumas máquinas nomeadamente
na área da informática e dos espaços verdes.
No fim do ano, temos a acrescer a estes 960 mil do orçamento, o valor da transferência de
saldos, que se efetua de um ano para o outro, no valor aproximado de 350 mil euros.
O presidente de mesa congratulou o executivo pelo salto qualitativo, em termos de valores e de
estrutura orgânica, alcançados para a freguesia. No entanto, salvaguarda que a freguesia ainda
padece de um défice de investimento e de necessidades. Neste sentido, questionou o executivo
se teria conhecimento da existência de algum investimento, por parte da câmara nesta freguesia,
para o proximo ano, nomeadamente a requalificação da rua António Correia Baharém.
O presidente de junta informou que, depois da intervenção EPAL as obras de requalificação da
rua António Correia Bahárem irão avançar.
Foi efetuado um levantamento, por parte de um engenheiro da CMA, da realidade da Meirinha
no sentido de apurar as devidas necessidades e as possibilidades a adoptar, para melhorar as
condições de circulação pedonal.
O parque projectado para o terreno em frente do ADC está progredindo.
A freguesia será contemplada com algum alcatrão no próximo ano.
A junta de Freguesia vai tentar complementar alguns projectos da Câmara, como é o caso da
implementação de lombas em frente à EBI do Carregado, onde irá colocar iluminação led na
sinalética.
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O membro Edgar Pereira, congratulou o executivo pelo documento apresentado e efetuou
alguns apontamentos ao nivel da apresentação da informação nos documentos, de um modo
construtivo. Colocou o desafio de ponderar um apoio humano, ao nível das engenharias, para
um maior apoio na análise de empreitadas. Por fim, alertou o executivo para estar atento à
alteração que vai ser efetuada no quadro comunitário, no sentido de não perdermos a
oportunidade para requerer mais obras para a Freguesia de Carregado e Cadafais.
O presidente do executivo informou que, neste momento, é ele que tem a responsabilidade a
nível das empreitadas. O centro de custos está implementado de uma maneira ainda muito
embrionária face à recente transição de programas na área da contabilidade.
Não havendo mais nada a declarar, o presidente de mesa colocou à votação a Proposta de
Orçamento para o ano de 2021, juntamente com as Grandes Opções do Plano. A Assembleia 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).

Ponto 4 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de
2021.
Após uma breve apresentação e apreciação do documento, o presidente de mesa colocou à
votação as Grandes Opções do Plano para 2021. A Assembleia 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).

Ponto 5 – Apreciação da Informação escrita do presisdente da Junta de Freguesia
acerca da atividade e situação financeia da Freguesia.
Perante a informação divulgada antecipadamente aos membros da assembleia, exposta por
escrito, e através de uma breve apresentação em Powerpoint , o executivo teve a destarcar:
Foi colocada a iluminação de natal em todas as localidades da união das freguesias. Esta
iluminação apresentou alguns problemas com a EDP na Avenida das Descobertas levando a
uma iluminação mais tardia.
O toldo da estrutura da praça de táxis foi substituído.
Foram repostas as roçadouras.
Foi requalificada a rotunda Pinto Barreiros.
Foi renivelado o espaço dos eventos.
Foram pintados alguns locais públicos como o muro da quinta da condessa.
Ao nível do trânsito, foram substituídos alguns espelhos em alguns pontos na freguesia e
colocados alguns sinais de trânsito. Os sinais de trânsito dentro da localidade do Casal Pinheiro
estão pedidos e autorizados, pela infraestrutura de Portugal, mas ainda não estão colocados
porque ainda não foram entregues. Foram colocados alguns pilaretes onde o estacionamento
era abusivo.
Foram aparados os plátanos da avenida das Descobertas e cortadas as borracheiras junto da
taverna do Paredes, na Barrada, porque estavam a danificar algumas estruturas.
Foi colocado um toldo, no mercado, com por cima da porta de serventia ao programa de
apoio alimentar a pessoas carênciadas para poder resgardar as pessoas que vão levantar os
seus alimentos. O presidente de junta, teve ainda a acrescentar que como membro pertencente
ao orgão coordenador, já teve de reportar casos de cidadãos que estavam a receber em dois
sitios e casos de pessoas que demonstraram comportamentos inadequados.
A 19 de novembro, foram realizadas a 7 candidatos, as provas práticas do concurso, que se
encontra a decorrer, para quatro vagas de assistentes operacionais, com entrada para o quadro
da junta de freguesia.
O serviço de apoio psicológico tem estado suspenso, em parte, devido ao facto que nas
escolas este serviço também se encontrar suspenso.
Os casos de idosos vitímas de violência doméstica têm aumentado na freguesia. No entanto,
os casos reportados estão comunicados à policia de aproximidade e devidamente enquadrados
e acompanhados.
Em termos de situação financeira, na caixa 1 verifica-se o valor de 415,65 euros, na caixa 2
de 243,33 euros e no banco de 384 792,08 cêntimos.
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O presidente de mesa relembrou que para o ano vai decorrer os Census, um indicador do
número de habitantes, dos grupos etários e dos grupos de emigrantes existentes na nossa
freguesia. Uma fonte de informação importante para reivindicar as verbas atribuídas, assim como
os investimentos que poderão vir a ser feitos na freguesia. Em face dos números apurados, ter
em atenção se a união de freguesias não terá um défice de equipamentos escolares. Uma
questão que deverá ser discutida o mais breve possível, no sentido de ser corrigida.
O presidente de junta teve a informar que a escola de Cadafais vai iniciar as obras de
requalificação no sentido de aumentar o parque escolar na freguesia.
O membro Ângela Isabel Marcelino alertou para as ervas altas que se encontram nos
canteiros à saida do Condominio Parque Norte, assim como, ao longo da estrada da Meirinha.
O executivo confirmou que os canteiros são da responsabilidade dos espaços verdes e a
situação vai ser resolvida.
O membro Carlos Areal comunicou que na zona da Barrada tem havido cortes de energia
quase diários, por vezes duas vezes ao dia. Alertou também para a reincidência do problema do
estacionamento abusivo de camiões na zona da Barrada. Por útimo, procurou ser esclarecido
quanto ao ponto de situação do parque de contentores na Barrada.
O executivo informou que os cortes de eletricidade têm sido generalizados, um pouco por
todo o país. A situação já foi comunicada mas de momento não se tem conhecimento da causa.
O estacionamento abusivo dos camiões depende da GNR e de quem está no comando do
posto. Com a volta do comandante Telmo pensa-se que a situação melhorará.
Em assembleia municipal, o presidente apurou que existe uma nova localização para o
parque de contentores e que o pedido apresentado pela empresa é para uma localização dentro
do concelho. Neste momento, dependerá da Câmara verificar e se prenunciar relativamente ao
pedido de informação para a nova localização que, pelo que ouviu padece de algumas restrições
técnicas, contornáveis.

Ponto 6 – 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, 3, 4 e 6 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, 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 21:28 do dia 15 de Dezembro de 2020, 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,

O 2º SECRETÁRIO DA MESA,

Edgar Manuel Lopes Pereira

Ana Isabel Machado Carvalho

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA,
Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins
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