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MINUTA DA 

AACCTTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 30 DE DEZEMBRO DE 2013 
 
 
 

ACTA Nº4 

 

Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, pelas 20h00, realizou-se 

na Sede da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, a sessão Pública da Assem-

bleia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, como previsto no artigo 12º, nº 1, 

da Lei Nº 75/2013, de 12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 20º, nº 1, do 

seu Regimento, sob a presidência do seu presidente, excelentíssimo senhor José António 

de Barros Martins coadjuvado pelo excelentíssimo senhor António Roque Delgado e pela 

excelentíssima senhora Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira, respectivamente primeiro 

secretário e segunda secretária da mesa, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1: Discussão e votação da acta referente à sessão extraordinária realizada a 20 de No-

vembro de 2013; 

Ponto 2: Apreciação da Informação do Presidente do Executivo (alínea e) do ponto nº 3 do 

art.º5º do Regimento; 

Ponto3: Discussão e votação do Orçamento para o ano de 2014; 

Ponto 4: Discussão e Votação das Grandes Opções do Plano (G.O.P) para o ano de 2014; 

4.1 Discussão e Votação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o ano de 

2014; 

4.2 Discussão e Votação do Plano Plurianual de Actividades (PPA) para o ano de 2014; 

Ponto 5: Discussão e votação dos Regulamentos referentes à Loja Social: 

5.1 Regulamento Interno; 

5.2 Regulamento das Hortas Sociais Urbanas; 

5.3 Regulamento de funcionamento da Bolsa de Voluntariado; 
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Ponto 6: Discussão e Votação de adesão à ANAFRE (Associação Nacional das Freguesias); 

Ponto 7: Período para intervenção e Esclarecimento ao público; 

Ponto 8: Discussão e Votação ata resumo (minuta). 

 

Estavam presentes, para além dos mencionados, os seguintes membros da Assembleia 

de Freguesia: 

Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva, 

Hélder Antunes Baptista, Cátia Sofia Santos Pereira e Sérgio Miguel Henriques Quintino (em 

substituição da Sr.ª Maria Ferreira Severino Alves da Costa). 
 

Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. José Manuel Cortes Monraia e Dália Maria Gonçalves 

Flores de Jesus (em substituição do Sr. José Aurélio Gabriel Lameiras). 
 

Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. João Luís Vieira Vicente, Paulo Jorge 

Lourenço da Silva Gaio e Maria Odete Sousa David. 
 

Pelo Bloco de Esquerda, BE - a Srª. Sílvia Patrícia Garcez Batista. 

 

Pelo executivo da Junta da União das Freguesias estavam presentes os seguintes ele-

mentos: Sr. Presidente de Junta José Manuel Sousa de Oliveira Mendes e os Vogais Sr. 

Carlos José Botelho Anjos de Assis, Mário Barroso Gonçalves Martins, Ana Cidália Cunha 

Levezinho Rodrigues e o Pedro Afonso Ferreira Monteiro. 

 

Nesta sessão estiveram ausentes: o Sr. José Aurélio Gabriel Lameiras (justificou) e a Srª 

Maria Ferreira Severino Alves da Costa; 
 

Período de Antes da Ordem do Dia 
 

O Senhor Presidente da Assembleia deu a conhecer os membros ausentes e os respeti-

vos substitutos. De seguida, endereçou um convite ao público presente para uso da palavra 

que foi aceite pelo mesmo e cujo teor da informação será explanado em ata. 

 

Ordem do dia 

Terminada a intervenção do público, o presidente da mesa deu início à ordem do dia e 

passou a palavra aos membros da Assembleia para se pronunciarem relativamente à Moção 

apresentada pelo PCP. 
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Moção do PCP – “ Pagar toda a Dívida às Freguesias deverá ser um Imperativo Imediato 

da Câmara Municipal de Alenquer” 

 
 

MOÇÃO 
 

Pagar toda a dívida às freguesias deverá ser um imperativo imediato da Câ-
mara Municipal de Alenquer. 

 

Os signatários membros da Assembleia de Freguesia do Carregado e Cadafais tendo tomado 
conhecimento de que a divida total da Câmara Municipal para com estas freguesias é de 
cento e vinte mil duzentos e quarenta e quatro euros, sabendo ainda que até ao final do 
corrente ano a Câmara apenas se compromete a pagar cerca de trinta e três mil trezentos 
euros, passando para o ano de 2014 uma divida a estas freguesias superior a oitenta e seis 
mil euros propõem: 

1. Que a Assembleia das Freguesias de Carregado e Cadafais aprove moção a enviar à 

Câmara Municipal de Alenquer e Assembleia Municipal de Alenquer no seguinte teor: 

A Assembleia de Freguesia de Carregado e Cadafais reunida em sessão ordinária 
no dia 30/12/2013, tomou conhecimento do volume da divida da Câmara Muni-
cipal com este executivo no valor aproximado de oitenta e seis mil euros. 
A Assembleia de Freguesia exige o imediato pagamento dos valores em falta 
pois, foi contando com esses mesmos valores que o executivo das Freguesias se 
propôs ao mandato que foi iniciado no passado mês de Outubro. 
Todas as freguesias do Concelho, mas em especial a nossa têm um enorme ca-
derno de encargos de melhoramentos, pequenas obras, reparações de caminhos 
vicinais, ajudas a famílias carenciadas para as quais estas verbas que nos são de-
vidas são fundamentais. 
Não é compreensível, na nossa opinião, que estas dívidas fiquem por liquidar, 
quando a Câmara aumenta a despesa em mais de cento e cinquenta mil euros 
ano, com novos vereadores e assessores a tempo inteiro. 
Reclamamos maior consideração pelo importante trabalho desenvolvido nesta 
freguesia e o imediato pagamento da divida remanescente. 
 

2. Que a Assembleia de Freguesia delibere dar conhecimento desta moção a todos os 

fregueses e à comunicação social. 

 

Carregado, 30 de Dezembro de 2013 

 

Depois de apresentadas algumas sugestões pelo Sr. José Monraia e pelo Sr. Hélder Bap-

tista a moção do grupo PCP foi colocada a votação sendo aprovada por maioria com 12 
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votos a favor (4 votos do PSD, 4 votos do PS, 3 votos do PCP e 1 voto do BE) e com 1 voto de abs-

tenção do Sr. Hélder Baptista (1 voto do PSD), com as seguintes ressalvas: eliminação do pe-

núltimo parágrafo no ponto 1 e atualização dos valores em divida da CMA pelos valores re-

ais ao dia de hoje. 

 

Ponto 1 – Discussão e votação da acta referente à sessão extraordinária realizada a 20 de 

Novembro de 2013. 

Após uma breve discussão, o Presidente de Assembleia colocou à votação a acta da Ses-

são Extraordinária do dia 20 de Novembro de 2013. A Assembleia deliberou aprovar por 

maioria com a seguinte votação: 12 votos a favor (4 votos do PSD, 4 votos do PS, 3 votos do PCP 

e 1 voto do BE) e 1 voto de abstenção (1 voto do PSD) do Sr. Sérgio Quintino pelo motivo de se 

encontrar ausente na última sessão de assembleia. 

 

Ponto 2 – Apreciação da Informação do Presidente do Executivo. 

Neste ponto, o executivo colocou a Assembleia ao corrente das várias acções desencadea-

das pela Junta de Freguesia nos diversos sectores da sua jurisdição, através de um registo 

fotográfico apresentado em foto-show, suportado pela exposição oral do Sr. Presidente de 

Junta, e por um resumo escrito distribuído antecipadamente em suporte papel.  

 

Ponto 3 – Discussão e votação do Orçamento para o ano de 2014. 

Após uma breve discussão, o Presidente de Assembleia colocou à votação o Orçamento. 

A Assembleia deliberou aprovar por maioria com a seguinte votação: 5 votos a favor (5 votos 

do PSD) e com 8 votos de abstenção (4 votos do PS, 3 votos do PCP e 1 voto do BE). 

 

Ponto 4 – Discussão e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2014. 

Após uma breve discussão, o Presidente de Assembleia colocou à votação as Grandes 

Opções do Plano. A Assembleia deliberou aprovar por maioria com a seguinte votação: 5 

votos a favor (5 votos do PSD) e com 8 votos de abstenção (4 votos do PS, 3 votos do PCP e 1 voto 

do BE).   
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Ponto 5 – Discussão e votação dos Regulamentos referentes à Loja Social.  

Ponto 5.1 – Discussão e votação do Regulamento Interno da Loja Social. 

Após uma breve discussão, o Presidente de Assembleia colocou à votação o Regulamen-

to Interno da Loja Social do Carregado que foi aprovado por unanimidade com as devidas 

sugestões efetuadas pelo Sr. José Monraia e a Sr.ª Maria Odete David aprovadas pelos 

membros da Assembleia.   

 

Ponto 5.2 – Discussão e votação do Regulamento das Hortas Sociais Urbanas. 

Após uma breve discussão, o Presidente de Assembleia colocou à votação o Regulamen-

to das Hortas Sociais Urbanas da Loja Social do Carregado. A Assembleia deliberou aprovar 

por unanimidade.  

 

Ponto 5.3 – Discussão e votação do Regulamento de Funcionamento da Bolsa de Volunta-

riado. 

Após uma breve discussão, o Presidente de Assembleia colocou à votação o Regulamen-

to de Funcionamento do Banco de Voluntariado do Carregado e Cadafais. A Assembleia 

deliberou aprovar por unanimidade com as devidas ressalvas efetuadas pelo Sr. José Mon-

raia e a Sr.ª Maria Odete David.  

  

Ponto 6 – Discussão e votação da Adesão à ANAFRE. 

O Presidente de Assembleia colocou à votação o pedido de adesão à Associação Nacio-

nal das Freguesias- ANAFRE. A Assembleia deliberou aprovar por unanimidade.  

 

Ponto 7 – Período para Intervenção e Esclarecimento ao público. 

Dado por encerrado o período da ordem do dia, o Presidente da Assembleia endereçou um 

convite ao público presente para uso da palavra, cujo teor da informação será explanado em 

ata. 
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Ponto 8 – Discussão e votação da acta resumo - minuta. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia leu o texto da deliberação 

correspondente aos pontos da ordem do dia números 1, 3, 4, 5 e 6 elaborados em minuta, 

submetidos nesta sessão à votação do plenário, para ter execução imediata segundo o dis-

posto no nº3 e nº4 do art.º57º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.  

 

Nada havendo a apontar a minuta foi colocada à votação tendo a Assembleia deliberado a 

sua aprovação por unanimidade.  

 

Deu-se por encerrada a sessão pelas 00:10 do dia 31 de Dezembro de 2013, da qual se 

lavrou a presente minuta de ata que depois de lida em voz alta e aprovada vai ser assinada 

nos termos da Lei. 

 

O PRESIDENTE DA MESA, 
 

José António de Barros Martins 

 

 

O 1º SECRETÁRIO DA MESA, 
 

António Roque Delgado 

 

O 2º SECRETÁRIO DA MESA, 
 

Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira 
 

 

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 
 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


