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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 16 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
 

ATA Nº2 
 

Ao décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas 21h25, 
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 11.º,    
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 da senhora Ana Isabel Machado Carvalho, coadjuvada 
pela senhora Catarina Filomena Neves de Oliveira Lourenço, primeira secretária e pela senhora, 
Carla Cecília de Almeida Travessa, segunda secretária, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1: Apreciação e eventual aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia; 

Ponto 2: Autorização de celebração de contrato inter-administrativo para parque infantil no valor de 33.357,16€; 

Ponto 3: Análise e Votação da Proposta de Orçamento para o ano de  2022 apresentada pela Junta de Freguesia; 

Ponto 4: Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de  2022 e Mapa de Pessoal; 

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. João Guilherme Belchior Carvalho (em substituição da     

Sr.ª Susana Pombo Delgado Jorge), João Pedro Machado Ganchas, Isabel Maria Ferreira 
Camilo Panóias e Gonçalo Nunes da Costa (em substituição do Sr. Pedro José da Silva Duarte).  

 

Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. Adolfo Alexandre Reis Barão e Alessandro de 
Oliveira Santos (em substituição da Sr.ª Fátima de Lurdes Vaz Trindade Guedes). 

 

Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. Marco António Cardoso de Sousa Alves (em 

substituição do Sr. Carlos Manuel de Melo Gomes Areal) e Ana Teresa Rafael Cunha. 
 

Pelo Partido Chega, CH: o Sr. Nuno Tiago Antunes Costa. 
Pelo Partido Centro Democrático Social, CDS-PP: o Sr. Rui Manuel Carvalho Miranda Rosa 

(em substituição da Sr.ª Maria Glória Ferreira Severino Alves da Costa). 
 

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: Susana Pombo Delgado Jorge (justificou), Pedro José da 
Silva Duarte (justificou), Fátima de Lurdes Vaz Trindade Guedes (justificou), Carlos Manuel de 
Melo Gomes Areal (justificou) e Maria Glória Ferreira Severino Alves da Costa (justificou). 
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Na ausência de público presencial e de inscrições, a presidente de mesa deu inicio à ordem de 

trabalhos. 

 
Ordem do Dia 

 

Ponto 1 – Apreciação e eventual aprovação do Regimento da Assembleia de 

Freguesia. 

Neste ponto, tomaram a palavra os grupos políticos: CDS-PP e BE. Das propostas 
apresentadas e que se junta em anexo a esta ata, os membros da assembleia nada tiveram a 
opor desde que as propostas cumpram o devido enquadramento legal dos diplomas em que o 
Regimento se define.  

As propostas foram colocadas à votação e obtiveram a seguinte votação: 
A proposta do CDS-PP foi aprovada por unanimidade dos membros com 13 votos a favor.  
A proposta do BE com as alterações ao art.º13 foi aprovada pelos membros com: 7 votos a 

favor e com 6 votos de abstenção. 

A proposta do BE para acrescentar um artigo ao regimento com as competências das 
Comissões, foi aprovada pelos membros com: 4 votos a favor e com 9 votos de abstenção. 

A proposta do BE com alterações ao art.º17 foi retirada de votação pelo grupo político por se 
entender que a intenção já se encontrava refletida noutros artigos. 

O Regimento da Assembleia de Freguesia foi colocado a votação e foi aprovado por 
unanimidade dos membros com 13 votos a favor (6 votos do PS; 2 votos do PSD, 2 votos do PCP, 

1 voto do BE, 1 voto do CDS-PP e 1 voto do CH) com a salvaguarda de que as propostas 
cumpram o devido enquadramento legal.  

 

Ponto 2 – Autorização de celebração de Contrato inter-administrativo para parque 

infantil no valor de 33.357,16€. 

O executivo iniciou este ponto com a apresentação do conceito de contrato inter-administrativo. 
Desta forma, esclareceu como vai ser realizado o contrato.  

Na ausência de esclarecimentos, o contrato inter-administrativo para um parque infantil nos 
Cadafais, no valor de 33.357,16€ foi colocado à votação e foi aprovado por unanimidade dos 
membros com 13 votos a favor (6 votos do PS; 2 votos do PSD, 2 votos do PCP, 1 voto do BE, 1 

voto do CDS-PP e 1 voto do CH).  
O membro Rui Rosa pediu a mesma sensibilidade para com o parque Infantil na Guizanderia.  
O executivo informou que foi efetuado um levantamento. O parque Infantil de Cadafais será o 

primeiro mas outros se seguirão, como o parque infantil na Guizanderia e o parque Infantil nos 
Casais da Marmeleira. 
 

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

2022 e Mapa de Pessoal. 

Neste ponto, o executivo começou por colocar a proposta de alteração da ordem de votação 
dos documentos pedindo à assembleia que o ponto 4 seja votado antes do ponto 3, justificando 
que as Grandes Opções do Plano se encontram refletidas no Orçamento. A proposta foi aceite 
pelos membros da assembleia.  

As Grandes Opções do Plano para o ano de 2022 foi apresentada pelo executivo aos membros 
da Assembleia, juntamente com a proposta de Orçamento para o ano de 2022.  

O Orçamento de 2022 conta com uma transferência de saldo que ronda os 400 mil euros. As 
competências atuais desta Junta de Freguesia envolve um montante de aproximadamente 300 
mil euros a juntar a um montante de aproximadamente 700 mil euros correspondente a tarefas 
que a Junta efetua como competência delegada ( os espaços verdes e a limpeza urbana). A 
empresa prestadora do serviço de limpeza urbana irá mudar mas os valores envolvidos 
mantiveram-se. 

Em termos de PPI, a junta encontra-se a trabalhar na sua base, na sua estrutura humana e 
material. Este orçamento está estruturado para criar as estruturas que a junta necessita para ser 
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capaz de responder às necessidades da freguesia. Neste sentido, o executivo encontra-se a 
renovar a sua frota.  

Na receita corrente verifica-se um aumento, resultante do crescimento do número de atestados 
solicitados. Atualmente temos 59 nacionalidades registadas na freguesia e continua a chegar 
novos residentes ao Carregado. 

Os valores alcançados neste orçamento devem-se também em parte a poupanças que a junta 
está a fazer, nomeadamente na água da rega entre outras situações.  

No Mapa do Pessoal verifica-se que as 4 vagas foram ocupadas, pelos 4 funcionários que 
encontravam-se a trabalhar com um contrato a prazo e que agora passaram para efetivo. No 
total no quadro, observa-se 7 assistentes operacionais em funções públicas, a tempo 
indeterminado, a trabalhar no exterior. Os restantes funcionários do quadro não sofreram 
alterações. Contam ainda com um funcionário a trabalhar por recibos verdes, por decisão do 
mesmo, e um colaborador inserido numa medida de reinserção profissional do centro de 
emprego. 

Este documento vai guiar a Junta durante este ano e a autarquia não espera que sofra 
alterações. No entanto, a fase que atravessamos, relativamente ao covid-19, pode levar a que se 
efetue alguma adaptação.  

O membro, Carla Travessa, questionou o executivo relativamente ao funcionamento do regime 
de tarefa ou avença dos funcionários e quanto aos mecanismos de atuação adequados e as 
parcerias que são estabelecidas e tidas como convenientes para colmatar as necessidades 
correntes da freguesia. 

O executivo informou que as necessidades são na área técnica e pontuais, como o caso do 
advogado, o contabilista etc. São parcerias porque não são funcionários da junta mas 
pontualmente executam trabalhos para a junta. 

O membro, Ana Cunha questionou o executivo relativamente às funções desempenhadas pela 
psicóloga. 

O executivo esclareceu que a psicóloga pertence ao quadro da Junta, com contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado a tempo parcial. Encontra-se a desempenhar um 
trabalho clínico e comunitário. Apoia a freguesia nos casos de violência doméstica, nas visitas 
domiciliárias dos parceiros (sociais e do concelho). Executa aconselhamento técnico e apoia o 
executivo nas reuniões dos parceiros. Por fim, encontra-se envolvida no programa operacional 
de apoio às pessoas mais carenciadas. 

O membro, Rui Rosa, usou da palavra para declarar que a perspectiva que o executivo 
apresenta é antagónica com aquilo que deve ser um orçamento e a sua execução, e  apresentou 
o seu desagrado quanto à referência de poupança, uma vez que, os orçamentos são para serem 
executados. Por outro lado, enuncia a disparidade de valores existentes entre os valores das 
rubricas de manutenção de infraestruturas desportivas, escolares e de mobiliário urbano face 
aos valores das rubricas de equipamento informático, aquisição de software informático ou 
equipamento administrativo. Solicitou uma chamada de atenção para estes valores e um reforço 
da verba do mobiliário urbano, nomeadamente para o mobiliário urbano da Barrada. 

O executivo responde, que concorda com a citação “o orçamento é para ser executado” e 
explica que os valores que a junta possui devem-se a negociações efetuadas com a câmara que 
só foram transferidas no final do mandato. 

O mobiliário urbano, é uma competência da câmara no que concerne à sua compra e 
montagem, e da junta na sua manutenção e limpeza, o que justifica os valores apresentados. Os 
restantes valores justificam-se como rubricas abertas, ou seja, não quer dizer que o valor seja 
gasto na totalidade com os elementos. O remanescente passa para o ano seguinte. A passagem 
de saldos dá-se precisamente devido a estas rubricas.  

A presidente de mesa colocou à votação as Grandes Opções do Plano para 2022. A 
Assembleia deliberou aprovar os documentos com a seguinte votação: 6 votos a favor (6 votos 

do PS) e com 7 votos de abstenção (2 votos do PSD, 2 votos do PCP, 1 voto do BE, 1 voto do CDS-

PP e 1 voto do CH).  
 

Ponto 3 – Análise e Votação da Proposta de Orçamento para o ano de 2022 

apresentada pela Junta de Freguesia. 

A presidente de mesa colocou à votação a Proposta de Orçamento para o ano de 2022. A 
Assembleia de Freguesia deliberou aprovar o Orçamento para o ano de 2022 com a seguinte 
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votação: 6 votos a favor (6 votos do PS), 1 voto contra do BE e com 6 votos de abstenção (2 

votos do PSD, 2 votos do PCP, 1 voto do CDS-PP e 1 voto do CH). 
 

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

acerca da atividade e situação financeira da Freguesia. 

Perante a informação divulgada antecipadamente aos membros da assembleia, exposta por 
escrito e através de uma breve apresentação em Powerpoint, o executivo informou: que o 
presidente esteve presente no passado fim-de-semana, no XXV Congresso da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, em Aveiro, onde evidencia dois factos interessantes 
divulgados no congresso: os municípios, todos juntos, recebem 14% da Receita do Estado e 
desenvolvem o trabalho de 50% da necessidade do Estado. Outro facto divulgado é que 50% 
dos portugueses residem em 10% dos municípios, que se encontram na faixa do litoral com 
principal destaque para Lisboa e o Porto. A União das Freguesias de Carregado e Cadafais em 
termos de habitantes residentes, tem perto de 40-50% dos residentes nos municípios, ou seja, 
40-50% dos municípios tem menos habitantes que a freguesia. 

Foi reparada a calçada em vários pontos da União de Freguesias mas esta competência é da 
CMA e neste momento a junta de freguesia não possuí apoio inter-administrativo como noutros 
anos.  

Iniciaram os trabalhos de requalificação do espaço em frente ao pavilhão do ADC. Uma obra a 
cargo da CMA. Um projecto que já vinha do executivo anterior e que levou 3 anos para se 
concretizar. O espaço será embelezado e contará com estacionamento, um parque infantil e uma 
zona de passagem pedonal. 

Foram distribuídos Pirilampos Mágicos aos alunos da pré e do 1º ciclo, numa iniciativa de 
sensibilizar esta faixa etária para a existência de outras realidades. Os pirilampos foram 
comprados à CERCI e foram doados ao Agrupamento de Escolas do Carregado. 

Foi colocada a iluminação de Natal em vários pontos da União das Freguesias de Carregado e 
Cadafais. A junta alertou para o facto de que alguém faz disparar o quadro na Av. Cabo da Boa 
Esperança e Av.Descobertas por volta das duas da manhã. No entanto, já foram tomadas as 
devidas precauções.  

Ao dia de hoje, financeiramente a junta de freguesia, possui 389,96€ na caixa 1, 505,36€ na 
caixa 2 e 569665,94€ na conta bancária da CGD. O valor existente em caixa foi justificado pela 
entrada do dinheiro no dia 15 deste mês. Desta forma, não houve margem de tempo suficiente 
para realizar os pagamentos das despesas usuais.  

O membro Rui Rosa, congratulou a junta de freguesia pela iniciativa do Pirilampo Mágico, a 
simbologia do despertar da população jovem para a solidariedade social. Depois, lamentou o 
vandalismo que a iluminação de Natal tem sido alvo mas refere que as melhoras efetuadas ao 
longo dos anos dignifica a freguesia. Termina a sua intervenção desejando que o executivo 
continue a debater-se por esta união de freguesias, e que mantenha a inquietude de querer 
afirmar esta freguesia e de querer ir mais além, para que a Câmara adopte uma intervenção 
diferente face ao Carregado. 

O executivo agradece as palavras, e informa que neste executivo não há cor de camisola. 
Enquanto houver o apoio da assembleia e da freguesia lutarão por ela nas reuniões de 
executivo. O Carregado tem uma dimensão que pode fazer mossa, se houver união entre os 
organismos. Tudo o que foi alcançado é o resultado da persistência da junta acompanhada da 
legitimidade conferida pela assembleia.  

O membro Ana Carvalho, agradece o trabalho desempenhado pelo executivo na área social, 
principalmente neste último ano. E deixa o apelo para que os membros da assembleia sejam os 
olhos e a consciência destas pessoas para que se consiga fazer um trabalho cada vez melhor, 
mais construtivo e virado para a mudança que espera a comunidade. 

O membro Ana Cunha, transmitiu o apelo de um morador da Quinta da Vinha que solicita 
melhores condições de acesso ao centro de Cadafais, para os peões. O executivo informa que 
existem três moradores que não autorizam a abertura da passagem. 

 

Ponto 6 – Período para intervenção e esclarecimento ao público. 

Na ausência de publico, a mesa passou ao ponto seguinte. 
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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 
plenário, tendo sido aprovada por unanimidade com 13 votos a favor (6 votos do PS; 2 votos do 

PSD, 2 votos do PCP, 1 voto do BE, 1 voto do CDS-PP e 1 voto do CH). A votação teve em vista o 
disposto no n.º3 e n.º4 do art.º57º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro.  

 

Deu-se por encerrada a sessão pelas 23:38, do dia 16 de Dezembro de 2021, 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. 
 

 
A PRESIDENTE DA MESA, 

 

Ana Isabel Machado Carvalho 
 
 
 

 
A 1ª SECRETÁRIA DA MESA, 

 

Catarina Filomena Neves de Oliveira Lourenço 
 

 
A 2ª SECRETÁRIA DA MESA, 

 

Carla Cecília de Almeida Travessa 

 
 

 

 

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 
 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


