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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 30 DE ABRIL DE 2018 
 
 
 

ATA Nº3 

 
Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h08, 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 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 20 de Dezembro de 2017; 

Ponto 2: Apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas referente ao ano de 2017; 

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

Ponto 4: Primeira Revisão ao Orçamento para o ano de 2018; 

Ponto 5: Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade 

e da situação financeira da Freguesia; 

Ponto 6: Nomeação dos representantes dos grupos políticos e respetivos substitutos; 

Ponto 7: Nomeação de membro da Assembleia de Freguesia para representar esta no “Conselho de 

Análise da Loja Social do Carregado”; 

Ponto 8: Período para intervenção e esclarecimento ao público; 

Ponto 9: 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 Patrícia Alexandra Maurício Cabral) e Tiago Miguel Lourenço de Sousa (em subs-

tituição da Sr.ª Edgar Manuel Lopes Pereira). 

 

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 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. Edgar Manuel Lopes Pereira (justificou), Patrícia Ale-

xandra Maurício Cabral (justificou) e Edgar Filipe dos Santos Alves. 

 

  

Ordem do Dia 

 

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 20 de De-

zembro de 2017. 

A ata foi enviada por email a todos os membros e na ausência de propostas de alteração à ata, 

a ata foi colocada a votação. A ata de 20 de Dezembro de 2017 foi aprovada por maioria dos 

membros com 10 votos a favor (5 votos do PS, 4 votos do PSD e 1 voto do PCP) e com 1 voto de abs-

tenção (1 voto do PS) do membro Ana Isabel Machado Carvalho pelo motivo de se mostrar au-

sente na última Assembleia.  

 

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

de 2017.  

A execução Orçamental foi dentro do previsto não tendo o executivo nada a informar.  

Na ausência de questões por parte dos membros da Assembleia, o Presidente de mesa colo-

cou o documento de Prestação de Contas referentes ao ano de 2017 a votação. O documento 

foi aprovado por unanimidade dos membros, com 11 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do PSD 

e 1 voto do PCP). 
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Ponto 3 – Apreciação do Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais. 

O Presidente de Assembleia colocou a dúvida se não deveria este inventário ser acompanhado 

do inventário total dos bens já adquiridos e em posse da Junta de Freguesia. O Presidente do 

executivo esclarece que optou por esta apresentação porque a contabilidade da autarquia mu-

dou e embora o início das funções tenha sido adiado para Inicio de Janeiro do próximo ano, o 

executivo já iniciou o seu trabalho e decidiu apresentar o inventário segundo o novo modelo de 

contabilidade e com os bens adquiridos desde 31 de dezembro de 2017. Não apresentou a tota-

lidade do inventário, segundo o antigo sistema de contabilidade, porque no próximo ano não 

teria expressão. O executivo, na próxima Assembleia, comprometeu-se em apresentar o inventá-

rio com expressão real de todos os bens existentes.  

O Inventário de Bens para 2017 foi colocado a votação e foi aprovado por unanimidade dos 

membros com 11 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do PSD e 1 voto do PCP). 

  

Ponto 4 – Primeira Revisão ao Orçamento para o ano de 2018. 

O Presidente de Junta tomou a palavra para apresentar o documento. Nestes termos, informou 

que o Orçamento para o ano de 2018 acaba por ser uma transferência de saldos com a respec-

tiva cabimentação em termos de rubrica e atividade. A maior expressão é dada ao cemitério on-

de foi efectuado um reforço da rubrica. As restantes despesas de capital de maior expressão 

sofreram também um incremento em termos de percentagem de execução orçamental no senti-

do de assegurar que as obras sejam realizadas até ao final do ano. 

O valor de saldo que transita a 31 de dezembro de 2017 para iniciar o novo ano Orçamental é 

de 45 130,07€. 

Na ausência de inscrições por parte das bancadas, o documento Primeira Revisão ao Orça-

mento para o ano de 2018, foi colocado à votação. A Assembleia deliberou aprovar o documento 

com a seguinte votação: 6 votos a favor (6 votos do PS) e com 6 votos de abstenção (4 votos do 

PSD e 2 votos do PCP). 

 

Ponto 5 – Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca 

da actividade e da situação financeira da Freguesia. 

O Presidente da Assembleia sugeriu que de futuro a informação financeira da Freguesia viesse 

acompanhada de uma informação complementar que ajude a interpretação dos valores apresen-

tados relativamente à sua evolução financeira. 
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O membro José Manuel Mendes solicitou um esclarecido quanto à matéria Espaço Cidadão, 

nomeadamente em termos de competências e como este irá-se refletir nas verbas da Freguesia.  

O executivo informou que aceitou receber o Espaço Cidadão, no entanto ainda não assinou 

nenhum Protocolo e desconhece de momento as competências que o Espaço do Cidadão virá a 

ter. As verbas envolventes são diminutas e seremos ressarcidos pelos parceiros. A instalação do 

Espaço Cidadão está para breve mas, ainda não tem data prevista. Já temos algum do equipa-

mento, a casa de banho adaptada para pessoas com necessidades especiais está quase conclu-

ída e a formação para o pessoal está a ser reagendada para uma localização no concelho. As-

sim que estas condições estejam preenchidas o executivo encontra-se em condições de assinar 

o Protocolo. 
 

O Presidente de mesa tomou a palavra no sentido de ser esclarecido quanto ao ponto da situa-

ção em que se encontra o Centro de Saúde do Carregado. 

O Presidente do executivo informou que esteve presente numa reunião alusiva ao aniversário 

do Hospital de Vila Franca de Xira, que teve como convidados vários membros das Autarquias 

locais e onde oportunamente o Presidente abordou a situação da falta de médicos na extensão 

de Saúde no Carregado. Foi apresentado um gráfico das várias áreas de actuação onde sobres-

saiu Vila Franca de Xira e de certo modo o Carregado. O Presidente justificou a afluência dos 

fregueses ao hospital justificada pela falta de assistência na Unidade de Saúde Familiar do Car-

regado. Deste encontro ficou a promessa de colocação de dois médicos no Posto de Saúde do 

Carregado. 
 

O Presidente do executivo em seguimento do que foi dito inicia a sua apresentação da Infor-

mação Escrita referente à actividade da Junta de Freguesia, no período de 31 de dezembro até 

ao dia de hoje, achando por bem destacar os seguintes factos: 

Realizou-se o jantar de empresários do Concelho na Quinta de Vale Flores, onde o Presidente 

teve a oportunidade de ser convidado e de se inteirar das perspectivas e intenções dos empre-

endedores da Freguesia. Saiu do encontro agradado com a dinâmica e as espectativas que os 

empresários têm para o Carregado.  
 

O Sr. Presidente esteve presente numa acção de esclarecimento do “Fundo Ambiental” sobre 

Economia Circular. Um fundo de 25000€, disponibilizado pelo Ministério do Ambiente que é en-

tregue diretamente à Freguesia. Este ano tem em vista o Projecto Juntar que, tem o intuito de 

dotar as Freguesias com ferramentas ou serviços, à sua escolha, que satisfação determinadas 

necessidades da população. Desta apresentação o Presidente pode concluir que este projecto é 
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viável mas não para a nossa realidade no dia de hoje, uma vez que o nosso Orçamento é pe-

queno e não iria suportar este projecto pela falta de pagamento no imediato. 
 

Foi constituída uma plataforma cívica, composta por vários cidadãos encontrando-se entre e-

les: o Presidente da Câmara da Azambuja, O Presidente da Câmara de Alenquer, os Presiden-

tes de Junta de Freguesia da Azambuja, Vila Nova da Rainha e do Carregado, o Presidente da 

Direcção de Bombeiros da Azambuja, que visa o trânsito de pesados e a segurança da EN3. 

Esta plataforma já esteve presente em várias reuniões com: o comandante do Posto de trânsito 

do Carregado, o secretário de Estado das Obras públicas, a Assembleia da República e com 6 

bancadas parlamentares e com as Infraestruturas de Portugal. A plataforma organizou uma vigí-

lia para o próximo mês, onde vão ser colocados algumas velas ao longo do troço Carregado – 

Azambuja com intuito de relembrar as vitimas que padeceram na EN3 e sensibilizar as entidades 

para os problemas. As Estradas de Portugal respondem com intervenções a curto, médio e longo 

prazo. O Presidente acredita que vai haver alterações, nomeadamente a colocação de outro tipo 

de sinalização, a colocação de rotundas., etc. 
 

A Câmara de Alenquer oficializou os lugares do Casalinho e da Curvaceira, pertencentes à 

Freguesia de Cadafais.  
 

O Presidente de mesa tomou a palavra para solicitar informações relativamente a alguns as-

suntos como a situação da escola da Torre, que aparenta estar ao abandono; o cuidado e a ma-

nutenção do parque de lazer junto ao Tejo, se a competência é da Câmara e em que ponto se 

encontra as obras da Rua António Correia Baharém. 
 

O membro José Manuel Mendes pediu ao Sr. Presidente de Junta se poderia indicar se na 

reunião de empresários acordaram áreas de investimento na Freguesia. 
 

O membro Mário Barroso, pediu para ser esclarecido relativamente à camioneta que apoia a 

Freguesia no trajecto do Carregado para a Vala do Carregado.Transmitiu algumas inquietações 

da população que refere que os horários entre a camioneta e os Comboios não coincidem, ou 

seja, quando os utentes chegam à plataforma da estação da Vala do Carregado o autocarro já 

partiu minutos antes. Acrescenta ainda a sugestão de vários utentes que pedem o prelongamen-

to do trajecto até à Castanheira do Ribatejo, de modo a abranger uma maior quantidade de Fre-

gueses.  

Lembrou os buracos existentes na paragem de autocarros à entrada do Carregado, no sentido 

Vila Franca de Xira - Carregado, solicitando a sua manutenção.  
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Pediu para ser esclarecido relativamente ao ponto da situação do processo da Quinta da Amo-

reira, nomeadamente a situação do poço novo.  

Por último, pretendeu confirmar se a promessa que a Câmara fez de cortar as árvores junto ao 

Mercado Municipal do Carregado pelo motivo de danificarem as tubagens e os cabos do Merca-

do, sempre vai-se concretizar. 
 

Respondendo às questões colocadas o Presidente do executivo esclareceu: relativamente à 

escola da Torre, o presidente teve a informar que o conhecimento que possuí é de que o espaço 

se encontra cedido à Cruz Vermelha Portuguesa e a instituição anda a angariar recursos para 

recuperar a escola. 
 

Para se inteirar da realidade e dos problemas da Quinta da Amoreira, e executivo reuniu-se 

com o arrendatário e deslocou-se ao local podendo assim confirmar a existência de um poço no 

local delineado por estacas e fitas. Entre as partes, ficou acordado que o arrendatário não iria 

mexer no terreno durante o período da chuva, e quando o fizesse, o executivo iria ser informado. 
   

Na Rua António Correia Baharém está previsto a existência de intervenções mas para o próxi-

mo ano. 
 

Do jantar de convívio empresarial saíram expectativas de crescimento de algumas empresas, 

em termos de concelho, mas não foi possível apurar as perspectivas para a União das Freguesi-

as. A empresa Luís Simões continua forte na Freguesia, mas a Havi Logistics irá sair da nossa 

Freguesia para a Azambuja. 
 

Foi acordado com a empresa Boa Viagem que a carreira vai efetuar um reajustamento do seu 

horário com o horário da ferrovia. Em termos de percurso, a passagem pela Castanheira do Ri-

batejo é uma proposta que está para ser analisada mais para a frente. 
 

Relativamente aos buracos que existem na paragem do autocarro, o Presidente do executivo 

informou que é uma zona de águas fluviais o que impede ser pavimentado. No entanto, o execu-

tivo já abordou a empresa de transportes no sentido de alterar o local de embarque e largada de 

passageiros mas a empresa indicou que o local tinha de ser aquele. Lembrou ainda que a obra 

não é da responsabilidade da Junta de Freguesia e esta corre o risco de a fazer e ter de desfa-

zer como já aconteceu em outras situações. No entanto, o executivo é sensível à situação e pre-

tende reunir-se com as autoridades competentes para encontrar uma solução para que os pas-

sageiros possam apanhar o autocarro com condições. 
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A Câmara está a pensar retirar as árvores existentes no Mercado e substituir por outras árvo-

res mais adequadas ao local e que não danifiquem as suas fundações e o pavimento. 
 

O membro Maria da Graça Silva solicitou saber se o apoio Jurídico na Junta de Freguesia já 

estaria disponível à população. O Presidente respondeu que neste momento ainda não existe 

mas está previsto a continuação do serviço. 

 

Ponto 6 – Nomeação dos Representantes dos Grupos Políticos e respetivos substitutos. 

Neste ponto, cada grupo político tomou a palavra e indicou o seu representante e respetivo 

substituto ficando designados: 

Pelo grupo político do Partido Socialista, PS, foi indicado a Sr.ª Susana Pombo Delgado Jorge 

como representante e a Sr.ª Ana Isabel Machado Carvalho como substituto. 
 

Pelo grupo político do Partido Social Democrata, PSD, foi indicado a Sr.ª Maria da Graça Cal-

deira Pereira da Silva como representante e o Sr. Mário Barroso Gonçalves Martins como substi-

tuto. 
 

Pelo grupo político do Partido Comunista Português, PCP, foi indicado o Sr. João Luís Vieira 

Vicente como seu representante e o Sr. Carlos Manuel de Melo Gomes Areal como substituto. 
 

Pelo grupo político do Partido Bloco de Esquerda, BE, teremos o Sr. Edgar Filipe dos Santos 

Alves como representante, assumindo a função de substituto, o membro que na falta daquele, 

estiver presente. 

 

Ponto 7 – Nomeação de Membro da Assembleia de Freguesia para representar esta no 

“Conselho de Análise da Loja Social do Carregado”. 

O Presidente de Assembleia questionou os membros de Assembleia se haveria voluntários ao 

cargo de representante da Assembleia de Freguesia no Conselho de Análise da Loja Social do 

Carregado. A senhora Ana Isabel Machado Carvalho apresentou-se como voluntária ao lugar. 

Na ausência de outros candidatos foi eleita por unanimidade dos membros com 12 votos a favor 

(6 votos do PS, 4 votos do PSD e 2 votos do PCP) a Sr.ª Ana Isabel Machado Carvalho como re-

presentante da Assembleia de Freguesia no Conselho de Análise da Loja Social do Carregado.  
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Ponto8 – Período para intervenção e esclarecimento ao público. 

O senhor Domingos Henriques, residente no Carregado, tomou a palavra para expressar o seu 

desalento pela forma como o Carregado está a ser gerido. Com tristeza alerta para a apresenta-

ção da entrada do Carregado, lembrando os buracos na paragem do autocarro, as ervas ao lon-

go da estrada, o muro sujo e os imoveis com o aspecto degradado. 

Relativamente aos espaços verdes, criticou a poda efectuada nas árvores da praça Manuel A-

breu. Apelou para uma limpeza do terreno frente à empresa Mundagro e das bermas na estrada 

da Meirinha. 

O Presidente de Junta tomou a palavra para responder às citações feitas. Perante bens e imo-

veis de uma entidade particular a Junta tem de seguir os meios legais e tentar responsabilizar e 

sensibilizar os proprietários para a situação. No entanto, a ARU (Áreas de Reabilitação Urbana) 

ainda não contempla o Carregado mas espera-se que contemple em breve. 

Relativamente aos espaços verdes e à limpeza urbana. A Junta de Freguesia contratou uma 

empresa para manter os espaços verdes da Freguesia e crê que os espaços verdes estão con-

trolados. A empresa também está responsável pela colocação de herbicida fora das zonas urba-

nas uma vez que a Câmara é responsável pela colocação de herbicida dentro do espaço urbano. 

Quando um herbicida é aplicado a população é informada por Edital, no entanto já são herbici-

das aquosos e inofencivos aos seres vivos. As ervas embora não estejam esquecidas têm sido 

deixadas para segundo plano face a outras prioridades da Freguesia. No entanto, vai haver in-

tervenção nomeadamente na zona do Bar Tejo e nas bermas da Meirinha. 
 

O Presidente de mesa questionou o executivo se já haveria novidades para o dia da Vila. O 

Presidente informou que existe uma ideia só falta materializa-la. Adianta que a festa vai se reali-

zar de 31 a 3 de Junho na Avenida Associação Desportiva do Carregado. 
 

O senhor Mário Barroso alertou ainda para a existência de buracos na Rua Pinto Barreiros em 

frente ao nº80 e na Rua Vaz Monteiro em frente às lojas do senhor Abel. 
 

O membro Edgar Filipe dos Santos Alves tomou o seu lugar. 

 

Ponto 9 – 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, 6, 7 e 9 elaborados em minuta, que submeteu de imediato à votação do 

plenário, tendo sido aprovada por unanimidade com 12 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do 
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PSD e 2 votos do PCP). 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 23:12, do dia 30 de Abril de 2018, 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 


