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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS
REALIZADA A 13 DE MM0 DE 2014

ATA N06
Ao décimo terceiro dia do mês de Maio do ano de dois mil e catorze, pelas 21h17, realizouse 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 12°, n° 1, da
Lei N° 75/2013, de 12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 20°, n° 1, do seu
Regimento, sob a presidência do seu presidente, senhor José António de Barros Martins coad
juvado pelo senhor António Roque Delgado e pela senhora Maria Margarida Ramalho Vidigal
Pereira, respectivamente primeiro secretário e segunda secretária da mesa, com a seguinte
ordem de trabalhos:
Ponto 1: ANÁLISE E VOTAÇÃO DA ATA REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA A
Ponto 2: ANÁLISE E VOTAÇÃO DA MINUTA DE ACORDO
ÇÃO LEGAL DE COMPETÉNCIAS DA

C.M.A

16 DE ABRIL DE 2014;

DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGA

NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DO CARREGADO E CADAFAIS;

Ponto3: ANÁLISE E DISCUSSÃO DO DOCUMENTO EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA;
Ponto 4: PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO;
Ponto 5: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA 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, Cátia
Sofia Santos Pereira, Maria Ferreira Severino Alves da Costa e o Sr. Sérgio Miguel Henriques
Quintino (em substituição do Sr. HélderAritunes Baptista).
Pelo Partido Socialista, PS: o Sr. José Manuel Cortes Monraia.
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Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. João Luis Vieira Vicente, Paulo Jorge Lou
renço da Silva Gaio e Maria Odete Sousa David.
Pelo Bloco de Esquerda, BE a Sr.a Silvia Patrícia Garcez Batista.
-

Pelo executivo da Junta da União das Freguesias estavam presentes os seguintes elemen
tos: 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: Sr. Hélder Antunes Baptista austificou) e o Sr. José Aurélio
Gabriel Lameiras (não justificou).

Período antes da ordem do dia
O presidente da assembleia deu início a esta sessão colocando a votação a realização da
presente sessão extraordinária em virtude da data em que os membros foram convocados. Os
presentes membros aprovaram por maioria a realização da presente sessão Extraordinária com
8 votos a favor (4 votos do PSD, 3 votos do PS, 1 voto do BE) e com 3 votos de abstenção (3
votos do PCP) com a seguinte declaração de voto A abstenção não se deve ao assunto
agendado mas ao não cumprimento do prazo com que a sessão foi convocada”.

Ordem do dia
Ponto 1

—

Discussão e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 16 de Abril de

2014.
O Sr. João Luís Vicente pediu a palavra para solicitar que conste em ata o alerta efectuado
pela sua pessoa relativamente à ausência da bandeira da Freguesia de Cadafais.
Não existindo mais intervenções, a ata foi colocada a votação e foi aprovada por maioria com
10 votos a favor (4 votos do PSD, 3 votos do P5, 3 votos do PCP) e com 1 voto de abstenção (1 voto
do BE) da Sr.a Silvia Patricia Garcez Batista pelo motivo de se encontrar ausente na última sessão

assembleia.
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Ponto 2— Análise e Votação da Minuta de Acordo de Execução para a Concretização da Dele
gação Legal de Competências da C.M.A na União das Freguesias do Carregado e Cadafais.
O presidente do executivo pediu a palavra para complementar a informação distribuída ante
cipadamente a todos os membros da assembleia através de um CD.
Neste ponto, o presidente informou que este acordo é o resultado de várias reuniões que se
estabeleceram com a Câmara Municipal de Alenquer ao longo de vários meses, tendo como
base a nova legislação e as possibilidades de ambas as entidades. O acordo abrange quatro
grandes vertentes: Espaços Verdes, Varredura, Manutenção de Mobiliário Urbano e Manuten
ção de Escolas. Nos Espaços Verdes, a Junta de Freguesia terá a responsabilidade da manu
tenção das zonas verdes da urbanização da Barrada e da urbanização do Sol do Carregado,
sendo a água suportada pela Câmara. A varredura vai ficar confinada à zona compreendida
entre: a Rua Vaz Monteiro, a Avenida Associação Desportiva do Carregado, a Rua da Liberda
de e a entrada de acesso à Quinta da Colónia. A Manutenção do Mobiliário Urbano englobará
toda a extensão da União das Freguesias de Carregado e Cadafais. Por fim, a Manutenção das
escolas que ficará restrita apenas ao interior e ao meio envolvente do Centro Escolar de Cada
fais.
Este acordo irá vigorar no período compreendido entre o mês de maio e Dezembro, envol
vendo um montante de aproximadamente 72 mil euros, líquidos, que irá ser pago em oito frac
ções que serão distribuídas pelos meses de maio, junho e dezembro. Este valor irá englobar o
salário de dois funcionários da Câmara, a Sr.a Deolinda Faria e o Sr. Gilberto Madureira, que
desempenham funções na Junta de Freguesia.
Deste acordo, faz parte integrante um anexo intitulado ‘Recomendações” que será sugerido à
C.M.A. ter o nome de “Aconselhamento” para desta forma ser entendido como uma orientação
e não como uma obrigação. Sugestão subscrita pelo grupo político do PS.
Prestadas as devidas informações pelo presidente do executivo, a Minuta de Acordo de Exe
cução para a Concretização da Delegação Legal de Competências da C.M.A. na União das
Freguesias do Carregado e Cadafais foi colocada a votação e foi aprovada por maioria com 8
votos a favor (5 votos do PSD, 3 votos do PS) e com 4 votos de abstenção (3 votos do PCP e 1 voto do
SE). Os grupos do PCP e doBE apresentaram a seguinte decl’aração de voto “a abstenção de
ve-se a que num passado, recente’a CMA não ctirijpriu. c&n~proi~issos assumidos com esta
Junta de Freguesia, hoje União das Freguesias de Carregado e Ca~áfais”.
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Ponto 3—Análise e discussão do documento 5Em Defesa da Escola Públic&.
O presidente da mesa informou a assembleia que este documento já foi abordado na sessão
anterior mas por ter sido rececionado fora do prazo necessário para ser incluído na ordem do
dia, foi adiada a sua apreciação para esta sessão. É um documento não institucional que pode
rá ser subscrito a título individual ou pelo cargo que cada membro exerce, com o intuito de dar
relevo ao documento através das personalidades que o subscrevem.

Ponto 4— Período para intervenção e esclarecimento ao pübllco.
O Sr. Paulo Francisco tomou a palavra para questionar o executivo pela razão que leva à au
sência de um banco de pedra junto ao mercado. O presidente de Junta informou que o banco
foi danificado quando os funcionários da Câmara efetuavam a poda das árvores e por este mo
tivo a Câmara comprometeu-se a repará-lo.

Ponto 5—Apreciação e aprovação da minuta da ata.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia leu o texto da deliberação corres
pondente aos pontos da ordem do dia números 1, 2 e 5 elaborados em minuta, que submeteu
de imediato à votação do plenário, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes com 12
votos a favor (5 do PSD, 3 do PS, 3 do PCP e 1 do BE). A votação teve em vista o disposto no n°3 e
n°4 do art.57° da Lei n°75/2013, de 12 de setembro.
Deu-se por encerrada a sessão pelas 22:48 do dia 13 de Maio de 2014, da qual se lavrou a
presente de ata.

DA MESA,

ose António de Barros Martins
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