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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 19 DE JUNHO DE 2020 
 
 

ATA Nº12 
 

Ao décimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, pelas 21h19, realizou-se na 
Sede da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, a sessão 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 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 Dezembro de 2019; 

Ponto 2: Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas referente ao ano de 2019; 

Ponto 3: Apreciação do Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais; 

Ponto 4: 1ª Alteração modificativa ao Orçamento de 2020 (Revisão); 

Ponto 5:  1ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2020; 

Ponto 6: Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da actividade e da situação 

financeira da Freguesia; 

Ponto 7: Período para Intervenção e esclarecimento ao público (retirado). 

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 Domingos Verdilheiro Costa (em substituição do Sr. 

Edgar Manuel Lopes Pereira), Isabel Maria Ferreira Camilo Panóias (em substituição da Sr.ª 

Patrícia Alexandra Maurício Cabral); Brígida Sofia Ferreira Cristóvão (em substituição da Sr. João 
Pedro Machado Ganchas); Susana Pombo Delgado Jorge e Catarina Filomena Neves de 
Oliveira Lourenço. 

 

Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva, 
António Roque Delgado, 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 e o Sr. Jorge Manuel Viditas 
de Sousa. 

 

Nesta sessão estiveram ausentes: Edgar Manuel Lopes Pereira (justificou); Patrícia Alexandra 
Maurício Cabral (justificou) e João Pedro Machado Ganchas (justificou). 

 
 

Período antes da Ordem do Dia 
 

Foi votado a admissão de dois pontos à ordem de trabalho para serem discutidos e votados 
nesta assembleia: 
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1. A moção “Destinatário da Moção – Câmara Municipal de Alenquer” apresentada pelo 
partido PCP;  

2. Autorizar o Executivo a celebrar o contrato interadministrativo com a Câmara Municipal de 
Alenquer, no valor de 10.000 euros, apresentado pelo executivo. 

Os pontos foram votados e aceites por unanimidade dos membros da assembleia. 
 
 

Ordem do Dia 
 

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

Dezembro de 2019. 

Na ausência de propostas de alteração à ata, a ata foi colocada à votação e foi aprovada por 
maioria dos membros com 6 votos a favor e com 7 votos de abstenção pelo motivo de se 
mostrarem ausentes na última Assembleia e por falta de tempo para analisar o documento.  

 

Ponto 2 – Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas referente ao 

ano de 2019. 

As contas prestadas estão de acordo com o que foi programado para 2019. O remanescente 
encontra-se espelhado na primeira revisão ao Orçamento. 

Perante o envio antecipado dos documentos de Prestação de Contas aos membros da 
Assembleia e na ausência de pedidos de esclarecimentos, o Presidente de mesa colocou à 
votação os Documentos de Prestação de Contas, referente ao ano de 2019. A Assembleia de 
Freguesia deliberou aprovar  por maioria 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). O membro Edgar 
Alves indicou que o seu voto de abstenção deveu-se apenas ao motivo de falta de tempo para a 
análise do documento. 

 

Ponto 3 – Apreciação do Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais. 

Este Inventário mostra o que foi acrescentado ao valor da Junta de Freguesia, pela 
criatividade, pelo seu valor e pelo seu custo de manutenção. Este ano e depois de aceite, este 
documento vai ser introduzido no novo programa de gestão da Junta de Freguesia, SNC-AP, 
juntamente com o documento anterior. 

O presidente de mesa salvaguardou a importância deste documento estar atualizado à data, 
para não haver usucapião de um bem.  

O presidente do executivo informou que todos os bens têm a sua respetiva caderneta predial 
excepto a Sede da Junta de Freguesia. 

O membro João Domingos Costa questionou o executivo no sentido de saber como se 
encontra a situação atual da Quinta da Amoreira. O presidente do executivo esclarece que a 
Quinta da Amoreira encontra-se legalizada e permanece alugada. 

Na ausência de mais esclarecimentos o documento foi dado como apreciado pelos membros 
da Assembleia de Freguesia. 

 

Ponto 4 – 1ª Alteração modificativa ao Orçamento de 2020 (revisão). 

O presidente do executivo teve a informar que a denominação foi alterada com base no novo 
programa do SNC-AP, passando a designar-se “...alteração modificativa ao Orçamento.  

O presente documento expõe um reforço de 69 mil euros ao orçamento anterior. A verba foi  
distribuída pelas rubricas que, pontualmente poderá vir a ser necessário gastar mais do que o 
valor inicialmente estipulado, como poderá ser observado no Plano Plurianual de Investimentos. 

Na ausência de esclarecimentos, o presidente de mesa colocou à votação a 1ª Alteração 
modificativa ao Orçamento de 2020. A assembleia deliberou aprovar o documento por maioria, 
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 votos do PCP).  
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Ponto 5 – 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2020. 

No mapa de pessoal temos a observar um aumento de um funcionário, fruto da Transferência 
de Competências, a Sr.ª Linda Faria na categoria de assistência técnica. Esta funcionária já se 
encontrava a desempenhar funções há longos anos na junta de freguesia e agora passou dos 
quadros da Câmara Municipal de Alenquer diretamente para os quadros da junta de freguesia. 

A Dra. Guida Alves, na categoria de técnica superior, encontra-se a apoiar os nossos 
fregueses como psicóloga clínica. Neste momento, vai acumular funções e dirigir o Programa 
Operacional de Apoio às Pessoas Mais Caranciadas, com um contrato a meio tempo.  

Observou-se ainda a extinção de 4 vagas, dos funcionários que se encontram com contrato a 
termo certo, para abrir 4 vagas a termo indeterminado para os funcionários referidos 
anteriormente poderem progredir na entidade.  

O membro António Roque alertou para um desacerto no documento. No campo “totalidade 
dos postos de trabalho a ocupar” onde se encontra 3 postos deverá constar 4,5. 

Feita a devida correção no quadro de pessoal, o Presidente de mesa colocou à votação a    
1ª Alteração ao Mapa de Pessoal. A Assembleia deliberou aprovar por maioria dos presentes 
com a seguinte votação: 9 votos a favor (6 votos do PS, 2 votos do PCP e 1 voto do BE) e com 4 
votos de abstenção (4 votos do PSD).  

 

Ponto 6 – Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

acerca da actividade e da situação financeira da Freguesia. 

Perante a informação divulgada antecipadamente, o executivo teve a destacar que, durante 
este período que separa as duas assembleias, foi efetuado os procedimentos concursais para a 
limpeza urbana e os espaços verdes na Freguesia. 

Foram beneficiados vários caminhos vicinais, bermas, valetas e corte de vegetação 
nomeadamente na zona de Refugidos, na Estrada do Visconde e a reabertura do caminho do 
Casalinho pela mão de uma empresa contratada. 

Foram beneficiados os espaços verdes junto ao Rio Tejo com corte de ervas e o aparo de 
árvores. Desde que o explorador do espaço o espaço deixou sem manutenção, o executivo 
começou a efetuar algum embelezamento do espaço, pois o mesmo é frequentado 
assiduamente pelos fregueses. Adoptaram o procedimento de à 5ª/6ª feira verificar as condições 
em que se apresenta o espaço e à 2ª feira de colocar o lixo em local apropriado para se efetuar 
a recolha. 

O executivo esteve presente no aniversário dos Escoteiros, grupo 262 do Carregado e 
participou no Desfile de Carnaval das Escolas com o contributo de viaturas e som. 

Durante o estado de emergência, a Junta de Freguesia esteve fechada ao público, 
trabalhando a 50%. No entanto, continuou a apoiar os cidadãos, nomeadamente nas provas de 
vida. 

Ao dia de hoje, a União das Freguesias possuí um saldo financeiro de 180.800,00€.  
Na última reunião de executivo de Câmara foi aprovado um apoio para o Carregado  no ano 

de 2021 de 141 mil euros, para além dos 623 mil euros que estavam negociados. Encontra-se 
ainda em analise o apoio que deverá ser atribuido até ao final do ano 2020 e ainda referente a 
este.  

Esta semana, foi assinado o Acordo com o Sindicato STAL no sentido de beneficiar os 
funcionários com o dia de aniversário e com 3 dias extra de férias, desde que o funcionário 
obtenha uma avaliação positiva. 

O presidente de mesa, como intermediário de um freguês que perante as restrições não pode 
ser ouvido em plenário, solicitou informações sobre a situação da empresa de contentores 
instalada na zona da Barrada. O presidente de mesa teve a informar que, a Câmara está a 
oficializar procedimentos no sentido de retirar o parque de contentores do terreno. A empresa 
encontra-se a elaborar numa zona intitulada de reserva agrícola, de reserva ecológica, leito 
cheio e zona urbana, denominações que impossibilita o licenciamento da presente empresa. A 
autorização não formal concedida à empresa PERI, antiga empresa que se encontrava a laborar 
no local, era transitória. Para além do problema de uso indevido do terreno, enfrenta o problema 
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de queixas de poluição sonora e toxica, de tráfego excessivo de camiões, numa zona 
residencial, com a agravante de se localizar ao lado de uma escola e de possuir um portão de 
entrada e saída de viaturas junto a um entroncamento e a uma curva, com falta de visibilidade.  

O presidente do executivo reitera e acrescenta que o proprietário do terreno, o Sr. Pinto 
Barreiros já foi autuado pela CMA. A Câmara por sua vez já oficializou a DRAP no sentido de 
solicitar o encerramento da atividade. A CMA não tem competências que cheguem para encerrar 
a atividade da empresa e da mesma forma não pode negar o acesso. No entanto, vai ser 
reforçada a sinalização vertical no sentido de ajudar no processo. Tem havido uma pressão 
muito grande junto da CMA.  

A Junta de Freguesia associou-se à Associação de Pais e à direcção do Agrupamento de 
escolas neste assunto. Na assembleia municipal, o presidente do executivo, solicitou a saida 
imediata do parque de contentores.  

O membro Edgar Alves expôs a situação existente na bomba de gasolina da BP, à saída do 
Carregado. Presentemente a bomba de gasolina permite ajuntamentos de pessoas para cima 
dos 20 elementos, todos os fins de semana, sendo um desrespeito pelas regras impostas pelo 
governo relativas à Covid-19. Como membro da AMCEI, alertou para um aumento continuo de 
familias inscritas pedindo ajuda alimentar.   

O membro Catarina Lourenço pediu a palavra para solicitar esclarecimentos relativo à 
situação dos edificios em risco de derrocadas. O membro informou o executivo que comunicou à 
CMA que na praceta Diogo Lopes Cequeira existe uma fachada na iminência de ruir.  Alertou 
ainda para a existência de aparelhos de ar condicionado deteriorados e de varandas em risco de 
cair. Solicitou que executivo exerça o seu poder para que estas situações sejam resolvidas.  

Perante as situações expostas o presidente do executivo informou que, a bomba gasolineira 
da BP, foi notificada por ser um assunto recorrente. Presentemente é um caso de policia, ou 
seja, a bomba de gasolina não pode negar o acesso dos fregueses mas perante um ajuntamento 
deve informar a policia da situação. 

A associação AMCEI solicitou ajuda ao executivo. O executivo apoia os casos merecedores 
da respetiva atenção, encaminhando os cidadãos para as respectivas entidades. No entanto, os 
cidadãos ilegais que queiram persistir nesta situação ou que procurem apoio através da 
menticidade, não serão apoiados. 

Perante uma situação de denuncia, de alguma situação de risco de derrucada, a CMA 
convida o presidente do executivo a estar presente na avaliação da situação e até ao momento 
não houve falha de nenhuma vistoria. Tem havido ação, por parte da CMA, para com os 
condominios. As vistorias têm os seus trâmites e não podem ser apressadas. Em algumas 
situações a Junta de Freguesia já colocou algumas baias para delimitar e preservar a segurança 
dos fregueses. Uma situação de pressionar, só fará sentido numa situação de perigo iminente 
criando evidências.  

O membro Ana Isabel Carvalho informou os membros da assembleia de freguesia de que 
nesta emergência social deu-se como voluntária e encontra-se a prestar um apoio pontual a 
idosos carentes que não possuem o apoio da sua rede familiar. Das situações assistidas, reitera 
o alerta para a existência de uma grande comunidade ilegal no Carregado que deveria merecer 
a atenção da junta de freguesia por falta de soluções a nível dos organismos oficiais.  

O membro Edgar Alves reforça e reitera o pedido do membro Ana Isabel Carvalho.  
O presidente do executivo informou que a junta de freguesia encontra-se a trabalhar em rede 

com várias entidades dentro da própria Freguesia, de modo a prestar o devido auxilio aos 
fregueses. No entanto, a junta de freguesia não pode ser conivente com situações nefastas que 
dão cobertura para que a mesma persista, lembrando que os cidadãos ilegais não testam para a 
Covid-19. A solução prestada, passa sempre por encaminhar os cidadãos para as entidas certas 
com o intuito da sua legalização. 

 

 Ponto 7 – Período para intervenão e esclarecimento ao público. 

Perante a legislação atual e as normas dirigidas pela DGS não houve público presente. 
O membro Edgar Alves pediu para ser informado relativamente à situação de requalificação 

da rua António Correia Bahárem. O presidente informou que a EPAL, em associação com a 
empresa de Gás,  vai intervir naquela rua. Desta forma, a CMA aguarda por estas intervenções 
para continuar com os trabalhos. 
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O membro Carlos Areal solicitou informação sobre as obras na Escola de Cadafais. O 
presidente do executivo informou que a obra continua prevista mas ainda não arrancou. O 
membro Carlos Areal esclarece que questionou o executivo porque teme que a assembleia 
tenha a enfrentar o problema de alunos colocados em freguesias vizinhas por falta de resposta 
das nossas escolas que, encontram-se à beira da lotação máxima. Atualmente a Câmara deveria 
ponderar a hipótese da construção de mais um Centro Escolar, uma vez que, a dinâmica social 
existente no Carregado leva-nos a ser a freguesia mais jovem do concelho. 

O presidente do executivo reitera as dúvidas acerca da prioridade das obras a serem feitas 
por parte da Câmara e reforça que o problema já foi abordado em Câmara e já existe. Existem 
alunos do Carregado colocados nas freguesias de Alenquer, Cheganças para além de Cadafais, 
e esta situação já existe há dois anos. Um ano a Câmara teve a justificar que estas prioridades 
são realizadas com base no número de crianças inscritas na altura das matriculas e que existiam 
salas fechadas no Centro Escolar do Carregado. No entanto, já ultrapassamos a lutação máxima 
em larga escala e o problema persiste. A situação já foi registada em assembleia e em concelho 
municipal de educação assim como o quanto fomos prejudicados em ficarmos na segunda leva 
de intervenções nas escolas. 

 

Ponto 9 – Autorizar o Executivo a celebrar o Acordo interadministrativo com a CMA no 

valor de 10.000 euros. 

Este acordo surgiu da necessidade da junta de freguesia reparar a calçada em alguns pontos 
da freguesia.  

Neste sentido, o executivo leva a esta assembleia de freguesia o pedido de autorizar o 
executivo a celebrar o contrato interadministrativo com a Câmara Municipal de Alenquer, no valor 
de 10 000 euros, para que desta forma a União de Freguesias possa fazer face às reparações 
que são necessárias.  

Na ausência de esclarecimentos o Presidente de mesa colocou à votação a autorização de 
celebração do contrato interadministrativo com a CMA no valor de 10 000 euros. A Assembleia 
deliberou aprovar  por unanimidade dos presentes a celebração do acordo com 13 votos a favor 
(6 votos do PS, 4 votos do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do BE). 
 

Ponto 10 – Apreciação e votação da moção “Destinatário da Moção – Câmara 

Municipal de Alenquer”. 

A Proposta de Moção “Destinatário da Moção – Câmara Municipal de Alenquer” foi 
apresentada pelo grupo politico PCP. O documento foi criado no intuito de caso surja novas 
capacidades de investimento, por parte da CMA, sejam contemplados os pedidos espelhados no 
documento.  

Por decisão do executivo foi pedido que a moção contemple a sua associação à moção, 
contribuindo desta forma para o efeito que deve ter. 

Na ausência de esclarecimentos e de manifestações de desacordo com a redação, o 
documento foi colocado à votação em nome da assembleia e do executivo da junta de freguesia. 
A  Assembleia de Freguesia deliberou subscrever e apoiar esta moção tendo deliberado aprovar  
por unanimidade com 13 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do PSD, 2 votos do PCP e 1 voto do 

BE). 
 

Ponto 8 – 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, 4, 5, 8, 9 e 10 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.º 
57º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.  
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Deu-se por encerrada a sessão pelas 23:45, do dia 19 de Junho 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 2º SECRETÁRIO DA MESA, 
 

Ana Isabel Machado Carvalho 
 
 

 
 

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 
 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


