
 
Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais 

Avenida Associação Desportiva do Carregado, nº14 - 2580-600 Carregado - Telef: 263 852 739 - Fax:263 855 903 - e-mail assembleia@carregado.pt 

 

 
 

AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 28 DE ABRIL DE 2021 
 
 
 

ATA Nº15 
 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, pelas 20h46, realizou-se na 
Sede da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, a sessão Pública da Assembleia de 
Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, como previsto no artigo 11º,  n.º 1, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 19º, n.º 1, do seu 
Regimento, sob a presidência do senhor Carlos Manuel de Melo Gomes Areal, coadjuvado pela       
Sr.ª Susana Pombo Delgado Jorge, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1: Apreciação e Votação da Ata referente à sessão ordinária realizada a 15 de Dezembro de 2020; 

Ponto 2: Período para intervenção e esclarecimento ao público; 

Ponto 3: Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas referente ao ano de 2020; 

Ponto 4: Apreciação do Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais; 

Ponto 5: Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade e 

situação financeira da Freguesia; 

Ponto 6: 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. Marisa Alexandra Gomes Neves (em substituição do         Sr. 

Edgar Manuel Lopes Pereira), João Domingos Verdilheiro Costa (em substituição da Sr.ª Patrícia 
Alexandra Maurício Cabral), João Pedro Machado Ganchas e Catarina Filomena Neves de Oliveira 
Lourenço. 

 

Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. António Roque Delgado, Maria da Graça Caldeira 
Pereira da Silva, Mário Barroso Gonçalves Martins e Ângela Isabel Moreira Marcelino. 

 

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 Jorge Manuel Viditas de Sousa. 

 

Nesta sessão estiveram ausentes: Edgar Manuel Lopes Pereira (justificou), Ana Isabel Machado 
Carvalho (justificou), Patrícia Alexandra Maurício Cabral (justificou), Isabel Maria  Ferreira Camilo Panóias 

(justificou) e João Luís Vieira Vicente. 

 

Período antes da Ordem do Dia 
 

O Sr. presidente da assembleia sugeriu a admissão de dois votos de pesar pelo falecimento de 
Augusto da Piedade dos Santos e Arsénio da Assunção Carvalho, um ex-presidente da autarquia e 
outro membro da primeira assembleia de freguesia eleita no Carregado, que foram aceites por 
unanimidade dos membros da assembleia de freguesia. 
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Os votos de pesar foram apresentados pelo presidente da assembleia e pelo presidente do executivo. 
Após pequenos apontamentos, os votos foram votados e aprovados por unanimidade dos membros e 
serão posteriormente enviados às suas familias. 
Sugerido pelo presidente do executivo foi feito um minuto de silêncio em memória de ambos.  

 

Ordem do Dia 
 

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 15 de 

dezembro de 2020. 

Na ausência de sugestões e esclarecimentos, a ata foi colocada à votação e foi aprovada por maioria 
dos membros com 9 votos a favor (3 votos do PS, 4 votos do PSD, 1 voto do PCP e 1 voto do BE ) e com 
2 votos de abstenção (2 votos do PS) dos membros Marisa Alexandra Gomes Neves e João Domingos 
Verdilheiro Costa pelo motivo de se mostrarem ausentes na última Assembleia.  

 

Ponto 2 – Período de intervenção e Esclarecimento ao público. 

Na ausência de público deu-se seguimento à ordem de trabalhos. 
 

Ponto 3 – Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas referente ao ano 

de 2020. 

Os documentos de Prestação de Contas referente ao ano de 2020 foram enviados e distribuídos 
antecipadamente aos membros da Assembleia.  

Nesta apresentação de contas o presidente de junta teve a salientar que o documento está de acordo 
com a Lei mas tem em falta a inserção dos saldos do ano transato, no valor de 60 233,70€. Esta 
situação deve-se ao facto da plataforma ainda não estar preparada para o fazer, uma questão de 
sistema. 

O cumprimento da execução orçamental em si é alta, acima do equilibrio, excepto na área do 
investimento. O PPA não foi atingido por opção do executivo, face às condicionantes da pandemia. No 
entanto, a necessidade mantém-se. O executivo achou por bem dar prioridade a outras situações que 
sabia que conseguiria cumprir, como o recrutamento de algumas pessoas e a criação de estabilidade 
para quem já era seu colaborador, no sentido de acabar com a precaridade de alguns funcionários. 
Neste momento, a junta conta com mais 5 funcionários, com funções públicas permanentes, no 
quadro. Uma psicóloga, a meio termo, e 4 funcionários, que vieram através do concurso realizado, 
complementar os 3 funcionários já existentes no quadro. No total, conta com 7 assistentes 
operacionais, em funções públicas, com contrato a tempo indeterminado, a trabalhar no exterior, no 
quadro. 

O executivo conseguiu elevar o patamar em que se encontrava a junta de freguesia, alcançando uma 
contabilidade estável e sustentada. A fonte de financiamento do Estado para a Freguesia foi aprovado, 
com o reconhecimento pela dimensão da Freguesia e não apenas pelo número de eleitores, elevando 
assim o financiamento a um patamar diferente. Desta forma, a prestação de contas encontra-se acima 
do equilibrio, com a entrada da fonte de financiamento. Na receita corrente, observa-se um aumento 
pouco significativo. Na receita de capital observa-se um aumento substancial refletindo a renegociação 
da delegação de competências no valor de 52 mil euros mensais que o executivo conseguiu 
renegociar para 63 mil euros, uma diferença que contabiliza 130 mil euros no fim do ano. 

Visualizamos um Orçamento de um milhão e cinquenta e dois mil euros, uma posição que exige 
pulso. Valores que levam o executivo a manter o contínuo trabalho de renegociar contratos e realizar 
poupança onde é possível.  

O presidente da mesa iniciou o debate congratulando o trabalho desempenhado por este executivo 
tendo apresentado um documento do passado e os valores alcançados. Passou depois para um 
pedido de esclarecimento referente ao reforço de 53.500,00 euros, aos 7000,00 euros previstos 
inicialmente, em água. 

O presidente do executivo esclarece, que com a transferência de competências o executivo 
conseguiu negociar o valor da água de rega que, não se encontrava contabilizado. 

 

Realizados os devidos esclarecimentos, o presidente de mesa colocou à votação os documentos. A 
Assembleia deliberou aprovar os documentos de Prestação de Contas referentes ao ano de 2020 com 
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a seguinte votação: 5 votos a favor (5 votos do PS) e com 6 votos de abstenção (4 votos do PSD, 1 voto 

do PCP e 1 voto do BE). 
 

Ponto 4 – Apreciação do Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais. 

O inventário de Bens, Direitos e obrigações patrimoniais foi apresentado segundo a nova 
metodologia do programa SNC-AP. O documento está apresentado de uma forma resumida. 
Apresenta o património adquirido neste exercício, com tempo de vida útil e de valor acima dos 1000 
euros. No entanto, existe uma listagem, em tabela, dos bens existentes, mesmo que não estejam 
inventariados feita pelo executivo. 

O presidente de mesa sugeriu que de futuro, fosse acrescentado à informação apresentada o 
património total existente. O presidente do executivo esclarece que é o próprio programa que gere o 
tempo de vida de um elemento e abate-o por si. Uma vez inserido não se pode mais mexer no 
elemento. Nestes termos, mesmo que se queira imprimir todos os bens não é possível. 

O membro Mário Barroso questionou o executivo relativamente aos três valores existentes no 
inventário para a Quinta da Amoreira. O presidente esclarece que os valores refletem o valor de matriz 
das 3 cadernetas existentes da Quinta da Amoreira. 

 

Ponto 5 – Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da 

atividade e 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: 

 O executivo atendeu a uma reunião realizada com o Engenheiro Vasco Costa, da DRAPLVT, sob o 
tema “Potencial Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Grande da Pipa” da qual informa que é uma obra 
que não será realizada em breve, uma vez que, não tem verba afetada, para prosseguir é preciso o 
acordo de 60% dos confinantes no espaço de intervenção da obra. Este executivo detém a opinião que 
a obra seria melhor a jusante e de momento não tem nada a opor. 

Perante o aumento de tráfego na vila e com base na competência de manutenção de sinais de 
trânsito, o executivo adquiriu 20 sinais leed, de indicação de passadeira de peões, para substituir os 
sinais já existentes na freguesia e evidenciar as passadeiras dentro da vila. Desta forma, reforça a 
segurança dos utentes que as utilizam e de certo modo guia os alunos no caminho a adoptar para 
chegar à escola. Os sinais foram também colocados nas Preces e na estrada nacional. Esta ação teve 
o parecer da CMA que apenas indicou que se mantivesse a matrícula no sinal, o que foi cumprido. 

Desde o dia 1 de Janeiro, do presente ano, a limpeza urbana está a ser efetuada pela empresa 
SoftAdvance. Desde esta data que têm sido efetuados ajustes de modo a melhorar a limpeza das ruas. 
A limpeza urbana conta ainda com as empresas: RECOLTE, ValorSul e a empresa dos ecopontos 
para efetuar a recolha e o tratamento dos RSU mas este processo não tem corrido da melhor forma 
por alguma falta de civismo da população. Para além destes serviços houve a necessidade de colocar 
uma carrinha da junta a retirar entulhos em alguns pontos da freguesia, face a despejos clandestinos. 

O Rio Grande da Pipa transbordou. As cheias inviabilizaram a Estada Nacional E115-4 à saída de 
Vale Flores. A estrada esteve fechada e os condutores tiveram de efetuar o desvio. 

Em termos de situação financeira, na caixa 1 verifica-se o valor de 1050,35€, na caixa 2 de 336,09€ e 
em conta bancária o valor de 444.618,51€. 

O membro João Domingos pediu para ser esclarecido relativamente à situação do Centro de Saúde 
do Carregado. 

O Presidente informou que os presidentes de junta não têm acento nestas decisões. No entanto, tem 
conhecimento que a saída de médicos e enfermeiros do centro de saúde para o novo Centro de Saúde 
na Arruda dos Vinhos veio penalizar o processo de passagem do Centro de Saúde para um CSF o que 
neste momento já o é. A nível político, o presidente não consegue avançar muito mais porque o que 
debate normalmente é mal interpretado e não consegue que seja concretizado pelo vereador do 
pelouro.  

O membro Carlos Areal realça que, tendo em vista verbas extraordinárias que podem advir, como o 
plano de resiliência, uma parte da verba deve ser investida nos cuidados primários. Deste modo, 
solicita que se reivindique obras de manutenção e alargamento para Centro de Saúde do Carregado, 
tendo já em vista a nova tipologia de centro de saúde. Uma unidade de saúde familiar com radiologia e 
análises clinícas. O presidente de junta sugere que as obras tivessem em vista uma área de urgência 
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básica em medicina interna que, no seu ver, seria o próximo passo a dar, neste centro de saúde, 
depois de se ter alcançado a estabilidade dos médicos internos. 

O membro João Domingos volta a intervir para questionar o executivo se está previsto para breve 
algum alcatroamento na freguesia, assim como para alertar da existência de locais na freguesia que já 
não são limpos à meses e quando a limpeza é realizada é mal feita.  

O presidente informou que foi apoiado a colocação de asfalto no troço de Santo António, o que irá 
abranger o Carregado da rotunda para cá. No entanto, concretamente para a Freguesia do Carregado 
e Cadafais a prioridade é o Casalinho por ainda não ter tapete. 

O membro Edgar Alves abordou o executivo no intuito de ser informado sobre em que ponto da 
situação se encontra a requalificação da rua António Correia Baharém e a estrada de acesso à Vala do 
Carregado. Alertou também para o estacionamento indevido dos camiões que volta a ser um problema 
no Carregado.  

O presidente teve a informar que relativamente aos dois primeiros assuntos não há nada a 
acrescentar ao que anteriormente foi dito. Face aos camiões pode dizer que a câmara municipal tem 
estado a separadores em cimento para evitar o estacionamento indevido dos mesmos.  

O membro Carlos Areal volta a tomar a palavra para questionar o executivo se irá realizar a festa do 
Dia da Vila este ano e para alertar para um aumento de venda ambulante na freguesia, o que o leva a 
sugerir a possibilidade da realização de um mercado semanal, na freguesia. O presidente informou 
que este ano foi de consenso geral a não realização da festa do Dia da Vila para evitar aumento de 
casos de COVID-19. Relativamente ao mercado semanal, o executivo já tem as taxas e o regulamento 
aprovado em assembleia, tem pessoas inscritas, mas o confinamento não permitiu a sua realização. O 
executivo ainda tem de ponderar a situação de necessidade de existência de um fiscal.  

O membro Catarina Lourenço informou o executivo que existe uma situação de bloqueio de acesso 
ao impasse do prédio que já foi comunicado à GNR mas até ao momento nada foi feito. 

O presidente informou que é sempre a autoridade que tem de atuar e existe documentos como foi 
dado conhecimento. No entanto, sugeriu que o membro repita a comunicação com conhecimento ao 
comando de Lisboa.  

 

Ponto 6 – Apreciação e votação da ata resumo (minuta). 

O membro da Assembleia Susana Pombo Delgado Jorge leu o texto da deliberação correspondente 
aos pontos da ordem do dia números 1, 3 e 6 elaborados em minuta, que submeteu de imediato à 
votação do plenário, tendo sido aprovada por unanimidade com 11 votos a favor (5 votos do PS; 4 votos 

do PSD, 1 voto do PCP e 1 voto do BE). 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 22:31 do dia 28 de Abril 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 
 
 
 

 
Susana Pombo Delgado Jorge 

 
 

 

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 
 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


