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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 24 DE JUNHO DE 2021 
 
 

ATA Nº16 
 

Ao vigésimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, pelas 21h17, 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 28 de Abril de 2021; 

Ponto 2: 1ª Alteração modificativa ao Orçamento de 2021 (Revisão); 

Ponto 3: Apreciação da informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade e da 

situação financeira da Freguesia; 

Ponto 4: Período para intervenção e esclarecimento ao público; 

Ponto 5:  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. Brígida Sofia Ferreira Cristóvão (em substituição do Sr. Edgar 
Manuel Lopes Pereira), Isabel Maria Ferreira Camilo Panóias (em substituição da Sr.ª Patrícia 

Alexandra Maurício Cabral); Artur Augusto Ferreira (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. António Roque Delgado e Ângela Isabel Moreira 
Marcelino. 

 

Pelo Partido Comunista Português, PCP: o Sr. João Luís Vieira Vicente. 
 

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), João Pedro Machado Ganchas (justificou), Maria da Graça Caldeira 
Pereira da Silva (justificou), Mário Barroso Gonçalves Martins e Edgar Filipe dos Santos Alves. 

 

Período antes da Ordem do Dia 
 

Foi votado a admissão da Moção “ Mais investimento para as Freguesias de Carregado e Cadafais, 

Melhor qualidade de vida para os seus fregueses “ à ordem de trabalho para serem apreciados e 
votados nesta assembleia. O documento foi votado e aceite por unanimidade dos membros da 
assembleia. 
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Ordem do Dia 
 

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 28 de Abril 

de 2021. 

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 4 votos de abstenção pelo motivo de se mostrarem 
ausentes na última Assembleia.  

 

Ponto 2 – 1ª Alteração modificativa ao Orçamento de 2021 (revisão). 

A alteração modificativa orçamental verificou-se a nível das receitas e despesas correntes e de 
capital, com o aumento do valor global do orçamento em mais 340.927,46 euros, face ao inicialmente 
aprovado, em dezembro de 2020. Este aumento deve-se à incerção do saldo do ano transato que 
uma vez inserido irá reforçar as rubricas mais proeminentes do orçamento de acordo com a 
aprovação desta assembleia. Este reforço resulta de poupanças e de renegociações de acordos. 

O membro Carlos Areal, questionou se parte deste montante irá ser aplicado ainda este ano.  
O presidente de junta confirma que o momento é de incerteza. O executivo possuí verba para 

cumprir as despesas correntes e o PPI apresentado. No entanto, vivemos um momento de pandemia 
que oscila, levando o executivo a ser prudente com algumas rubricas do PPI face a uma possivel 
despesa inopinada. As despesas realizadas com a execução serão sempre efetuadas de uma 
maneira sustentada, e com base na receita, assim a despesa não ultrapassará a receita e será 
realizada quando existir a necessidade.  

O membro António Roque, questiona porque a rubrica espaços verdes se encontra repetida com 
diferentes números. 

O presidente explica que em algumas rubricas verifica-se esta situação porque carecem de uma 
rubrica para registar os serviços e outra para registar os bens adquiridos.  

Prestados os devidos esclarecimentos, o presidente de mesa colocou à votação a 1ª Alteração 
modificativa ao Orçamento de 2021. A Assembleia deliberou aprovar o documento com a seguinte 
votação: 6 votos a favor (6 votos do PS) e com 4 votos de abstenção (2 votos do PSD e 2 votos do 

PCP).  
 

Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da 

atividade e da situação financeira da freguesia. 

Perante a informação escrita, divulgada antecipadamente aos membros da assembleia, e através de 
uma breve apresentação em Powerpoint, o executivo teve a destacar: 
Foi adquirida uma viatura comercial, usada, para apoiar o levantamento de bens passíveis, a ser 
distribuidos pelas familias carênciadas, que necessitam de ser levantados no próprio dia, uma acção 
que carece de uma resposta rápida.  

Acresceu a necessidade de recolha de uma grande quantidade de resíduos de sólidos urbanos 
(RSU) acomulados pelos cidadãos em certos pontos da freguesia.  

A junta de freguesia continua a realizar a limpeza do espaço junto ao rio Tejo. Esta ação tem levado 
mais fregueses a usufruir do espaço. 

Foram replantadas as árvores junto ao Mercado e reparada a calçada danificada, como prometido. 
No dia 15 e 17 de Junho procedeu-se à limpeza e desinfeção dos túneis existentes na urbanização 

com a parceria dos bombeiros.  
A junta de freguesia continua como mediadora da Segurança Social no Programa Operacional de 

Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Notou-se mais famílias a solicitar o apoio. Neste momento, 
rondam as 255-257 pessoas. Existe uma lista de espera que, embora seja reduzida, continua a ter 
bastante procura.  

Fruto do cruzamento de dados, as pessoas não recebem por dois lados mas recebem sempre a 
ajuda merecida. Com um trabalho conjunto, com a Loja Social, Escuteiros, Escoteiros, Centro 
paroquial e a Cruz vermelha consegue-se sempre apoiar quem necessita e se necessário 
disponibilizar um cabaz de emergência. Neste momento, não há sem abrigo. 
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Foi elaborado um jogo de cartas “Á Descoberta do Carregado e Cadafais” que foi distribuido à Pré-
Escola e ao 1º Ciclo. Alusivo à Freguesia do Carregado e Cadafais pretende-se desta forma dar a 
conhecer e manter vivo passado das Freguesias.  

Neste momento de pandemia, a junta de freguesia encontra-se a atender a população de porta 
fechada mas nunca deixou de atender um único dia os cidadãos que nos procuram.   

Em termos do panorama do Covid-19 a nossa freguesia tem andado sempre muito perto dos 100-
120 casos. A segunda dose da vacina está praticamente consumada na faixa dos 50 anos. A 
intenção do executivo é continuar com o regime e os cuidados que até agora tem disposto. 
Relativamente à situação financeira, a União de Freguesias conta na caixa 1 com 722,10€, na caixa 2 
com 93,67€ e na conta bancária da Caixa Geral de Depósitos com 476.636,33€. 
 

Ponto 6 – Apreciação e votação da moção “Mais investimento para as Freguesias de 

Carregado e Cadafais, Melhor qualidade de vida para os seus fregueses”. 

A Proposta de Moção “ Mais investimento para as Freguesias de Carregado e Cadafais. Melhor 
qualidade de vida para os seus fregueses” foi apresentada pelo membro Carlos Areal e será remetida 
à Câmara Municipal de Alenquer e à Assembleia Municipal de Alenquer, com a pretensão de que seja 
publicada no Boletim Municipal de Alenquer.  

Com o intuito de informar todos aqueles que se candidatam e iram exercer o mandato seguinte das 
necessidades que esta união de freguesias possuí e espera que sejam atendidas. Alertar que esta 
União de Freguesias precisa de investimento, algum do poder central e, outros do poder camarário. 
Espera-se, desta forma, que algum do apoio europeu disponibilizado, seja aplicado no Carregado 
pelos seus problemas e pela sua dimensão.  

O membro, Susana Pombo, agradece a elaboração do documento e comenta dois pontos da moção 
para reflexão de todos. O membro receia que o nosso problema não seja apenas o número de 
médicos que possuímos no centro de saúde. Neste momento, é mais vantajoso não possuir médico 
de família que possuir. Em relação à educação, apresenta outro receio: o agrupamento de escolas 
encontra-se a aceitar alunos que não são da nossa freguesia e que têm vagas nas suas escolas 
quando as nossas escolas andam lotadas.  

O executivo deliberou o seu apoio a esta moção como está sendo apresentada. O presidente do 
executivo, corroborou este documento no sentido de alertar as entidades para as necessidades que 
temos e queremos ver resolvidas. Na área da educação lembra que temos de ter maior capacidade 
de absorção da camada estudantil que, temos prevista para aqueles anos e que neste momento não 
existe. A escola secundária do concelho não tem vagas para todos os nossos alunos que irão para o 
3º ciclo. Na área da saúde, debatemos todas as reuniões por mais condições. No entanto, as obras 
que irão realizar poderão nos levar a estar mais perto de ser uma Unidade de Saude Familiar (USF).  

O membro Artur Ferreira, lembra que há 7 anos atrás foi estabelecida a comissão de utentes de 
saúde do Carregado, da qual fazia parte, e que nessa altura o Carregado era esquecido, sendo uma 
luta a falta de médicos.   

A moção foi colocada a votação nos termos que foi apresentada. A Assembleia de Freguesia 
deliberou subscrever o apoio tendo deliberado aprovar por unanimidade a moção com 10 votos a 
favor (6 votos do PS, 2 votos do PSD e 2 votos do PCP). 

 

Ponto 4 – Período para intervenção e esclarecimento ao público. 

Face a este período de restrição, estabeleceu-se uma lista restrita a 6 membros que poderão 
exercer o seu poder presencialmente e os restantes por escrito, no sentido de fazer cumprir as 
normas da DGS mas também continuar a auscultar a população. No seguimento deste documento 
esteve presente o freguês João Fernando da Costa Silva, representante da Comissão de moradores 
do Carregado para fazer transmitir algumas das preocupações dos moradores. No seu registo, deixou 
a sugestão da colocação de contentores próprios para colocação de monos; a colocação de lombas 
em algumas zonas do Carregado nomeadamente na Rua Castelo Melhor e na rua António Correia 
Baharém; a construção de um estaleiro com as devidas condições para a Junta de Freguesia, num 
outro local; a colocação de uma passadeira junto à rotunda da Repsol para servir os pais que vão 
levar os seus filhos ao centro escolar. Solicitou a resolução da circulação e do estacionamento de 
pesados na vila do Carregado; e ser esclarecido, quanto ao parque de contentores e relativamente à 
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central volto voltaica a instalar na freguesia. Termina a sua exposição informando que a comissão de 
moradores, amanhã, vai entregar um documento ao secretário de estado, alertando para a 
necessidade de se efetivar a Unidade de Saúde do Carregado. 

O Sr. Domingos Henriques, manifestou a necessidade de se questionar as autoridades oficiais para 
atuarem no sentido de encontrar uma solução para desviar o trânsito de pesados da vila do 
Carregado. Alertou a autarquia para pequenas obras necessárias na freguesia como: o corte da erva 
na berma da estrada que serve de ligação à Vala do Carregado; a colocação de passeios na rotunda 
Vaz Monteiro; a limpeza dos grafites nomeadamente no muro da Rua Vaz Monteiro; a reativação dos 
tanques na praça Rosa Silva com a substituição das bombas por outras de baixo débito; o arranjo da 
calçada nomeadamente junto ao restaurante Balicha; a pintura dos pilaretes junto aos contentores do 
lixo. Termina a sua exposição solicitando ser esclarecido relativamente ao corte de árvores e dos 
arbustos no parque Infantil do Casal Pinheiro, assim como, ao corte de árvores realizado 
indiscriminadamente e de um modo exagerado por todo o Carregado.  

  De seguida, foram lidos os emails dirigidos à assembleia. A Sr.ª Kelly Boniatti questionou a 
assembleia para o que se poderá fazer, como comunidade, para melhorar o ambiente escolar dentro 
e fora da mesma. Reivindica uma creche com berçário para a freguesia assim como atividades para 
os jovens e as suas famílias.   

O Sr. Alfredo Duarte questionou o executivo no sentido de saber em que ponto se encontra o 
problema da desativação do parque de contentores e relativamente à resposta da câmara face à 
última Assembleia Municipal onde o executivo esteve presente e reclamou a execução das 
promessas não cumpridas por parte do presidente de Câmara. Termina a sua exposição sugerindo a 
colocação de juntas de borracha entre as duas passadeiras elevadas que se encontram na avenida 
das Descobertas.  

A Sr.ª Patricia Neri, solicitou um passeio para os peões na estrada que liga o Carregado à Vala do 
Carregado e uma feira mensal. Termina a sua exposição deixando a sugestão da ligação da estrada 
da Vila Nova da Rainha à estrada da Vala, ligando desta forma a autoestrada à plataforma logística, 
no sentido de desviar o trânsito de pesados da vila.  

Relativamente à preocupação transmitida pela moradora Kelly, o presidente de mesa responde que 
do conhecimento que possuí, as nossas escolas se enquadram dentro dos parâmetros normais. Nada 
que leve de momento a ser inquietante. 

Através da moção apresentada reivindicamos mais equipamentos para as crianças e para a 
educação como é sugerido. 

O membro Artur Ferreira, mais uma vez veio reforçar a sua posição e pediu para ser esclarecido 
relativamente ao passeio pedonal da Meirinha. Alertou para a existência de uma casa de madeira no 
jardim da avenida das Descobertas, junto da antiga Peri, para a qual manifesta o seu desagrado 
quanto à instalação naquele local. Reclama a colocação das árvores que foram retiradas no jardim. 
Relativamente ao trânsito de pesados na zona da Barrada, informa que a GNR não está a agir em 
conformidade. Reivindicou uma fiscalização efetiva. 

O membro Catarina Lourenço perante o exposto, sugeriu o envio, por parte de cada um dos 
membros presentes e público, de um email endereçado à GNR solicitando a atuação das autoridades 
no que concerne ao estacionamento abusivo de veículos. Reforça as palavras mencionadas, 
lembrando que as creches é uma grande lacuna na freguesia e devem ser referidas e reivindicadas.   

O presidente do executivo responde às questões colocadas e alerta que metade das preocupações 
apontadas não são da sua competência, mas que serão sempre alertadas em sede própria.  

A recolha de lixo é competência da Câmara. No sentido de minimizar o problema da acumulação de 
resíduos urbanos ao abandono na freguesia, a junta colocou nos contentores do lixo autocolantes 
informativos para alertar a população para a existência de um número de telefone próprio para a 
recolha de RSU.   

O executivo informou que a CMA foi alertada relativamente à situação dos pesados e numa 
tentativa de minimizar a situação, a junta colocou obstáculos físicos para impedir o estacionamento 
indevido. Informa ainda, que neste assunto, a junta só pode questionar e alertar.  

A junta já efetuou o pedido de lombas para a rua Castelo Melhor, avenida das Descobertas e para a 
avenida Associação Desportiva do Carregado mas compete à CMA a realização da obra. 

A junta não tem património onde possa construir um estaleiro. O terreno do estaleiro no Carregado 
é emprestado e respeita o acordo entre as duas partes.    
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A junta não tem responsabilidade sobre o parque de contentores mas já fez informar que não aceita 
a sua existência naquele local.  

Relativamente à almofada financeira e a falta de obras, o executivo teve a informar que a almofada 
financeira não é utilizada sem que a junta de freguesia tenha condições para o fazer e pagar. Neste 
sentido, para fazer carece de ter recursos humanos e materiais que até aqui não possuía, e para os 
ter necessita de recursos financeiros. Foi esta a prioridade deste executivo. Apetrechar o quadro de 
funcionários que só tinha um elemento no exterior e trabalhar nos recursos financeiros.  

Das situações referidas pelo Sr. Domingos a única situação que não é possível de ser executada 
será a paragem na rua Vaz Monteiro, à entrada do Carregado, porque as Infraestruturas de Portugal 
não autoriza.  

A limpeza das bermas na estrada da Meirinha é e será realizada.  
Os grafites são limpos e o muro da Vaz Monteiro foi pintado por três vezes.  
A decisão de cortar a água nos tanques do jardim Rosa Silva e em outros pontos da freguesia, 

deveu-se ao carregamento abusivo de água por parte de moradores.  
O corte de árvores no Casal Pinheiro foi realizado por ordem dos engenheiros da CMA porque 

estavam a danificar os muros dos moradores.  
A calçada é uma competência da CMA e todas as situações são comunicadas à mesma.  
A pintura dos pilaretes será realizada. 
Respondendo ao Sr. Artur Ferreira. A junta oficialmente não sabe nada no que concerne à casa de 

madeira no jardim da avenida das Descobertas. No entanto, reitera que o local é mal escolhido e 
promete embelezar novamente o jardim com vegetação.  

 

Ponto 5 – 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, 5 e 6 elaborados em minuta, que submeteu de imediato à votação do plenário, tendo 
sido aprovada por unanimidade com 10 votos a favor (6 votos do PS; 2 votos do 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 00:41 do dia 25 de Junho 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. 
 

 
 

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 


