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MINUTADA

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS

REALIZADAA3O DE DEZEMBRO DE 2014

ACTA N°9

Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e catorze, pelas 21h15, 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 11°, n° 1, da Lei N°

75/2013, de 12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 190, n° 1, do seu Regi

mento, sob a presidência do senhor José António de Sarros Martins coadjuvado pelo senhor

António Roque Delgado e pela senhora Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira, respectiva

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

Ponto 1: Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 24 de setembro de 2014;

Ponto 2: Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade e si

tuação financeira da União de Freguesias;

Ponto3: Análise e votação da Delegação de Competências dos Acordos de Execução;

Ponto 4: Análise e votação do Protocolo com a CMA para cedência de espaço na Guizanderia;

Ponto 5: Análise e votação de minuta de contrato de possível arrendamento da Quinta da Amoreira;

Ponto 6: Análise e votação das maquetes de heráldica para a União das Freguesias;

Ponto 7: Análise e votação do Orçamento para o ano de 2015;

Ponto 8: Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2015;

8.1 — Análise e votação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o ano de 2015;

8.2 — Análise e votação do Plano Plurianual de atividades (PPA) para o ano de 2015;

Ponto 9: Período para intervenção e esclarecimento ao público;

PontolO: Apreciação e votação da ata resumo (minuta).
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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, Sérgio

Miguel Henriques Quintino (em substituição do Sr. 1-/é/der Antunes Baptista) e Leonarda de Jesus

Borrazeiro Batinas Pedroso do Couto (em substituição da Sr8. Cátia Sofia Santos Pereira).

Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. José Aurélio Gabriel Lameiras e o José Manuel Cortes

Monraia.

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

renço da Silva Gaio e Maria Odete Sousa David.

Pelo executivo da Junta da União das Freguesias estavam presentes os seguintes elementos:

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 Rodri

gues e o Pedro Afonso Ferreira Monteiro.

Nesta sessão estiveram ausentes: Hélder Antunes Baptista Qustificou), Cátia Sofia Santos Pe

reira Gustificou), Maria Ferreira Severino Alves da Costa e SAvia Patrícia Garcez Batista. Gustifi

cou);

Período antes da Ordem do dia

Foi efectuado um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria da Conceição Graça

familiar directo do primeiro secretário da mesa da assembleia António Roque Delgado.

Foi apresentada a Moção do grupo PCP “Diminuir a factura da água é melhorar a qualidade

de vida na nossa Freguesia” que foi colocada a votação e foi aprovada por unanimidade

com 10 votos a favor (4 votos do PSD, 3 votos do PS, 3 votos do PCP). A assembleia deliberou

por unanimidade mandatar o executivo de Junta para endereçar a Moção à CMA.

Ponto 1 — Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 24 de se

tembro de 2014.

O membro da assembleia Maria da Graça Silva tomou a palavra para alertar que no último

parágrafo do ponto 4 onde consta “competências do executivo” o mesmo deve ser comple
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mentado por executivo da Câmara Municipal de Alenquer uma vez que são competências

camarárias.

Rectificado o ultimo paragrafo do Ponto 4, a ata foi colocada a votação e aprovada por

maioria com 8 votos a favor (2 votos do PSD, 3 votos do PS, 3 votos do PCP) e com 3 votos de

abstenção (2 votos do PSD e 1 voto do PS) do Sr. Sérgio Miguel Henriques Quintino, da Sra Le

onarda de Jesus Borrazeiro Batinas Pedroso do Couto e do Sr. José Aurélio Gabriel Lameiras

pelo motivo de se encontrarem ausentes na última assembleia.

Ponto 3—Análise e votação da delegação de competências dos Acordos de Execução.

Após uma breve apresentação o documento Delegação de competências dos Acordos de

Execução foi colocado a votação e foi aprovado por maioria com 8 votos a favor (4 votos do

PSD, 4 votos do PS) e com 3 votos de abstenção (3 votos do PCP).

Ponto 4—Análise e votação do Protocolo com a CMA para cedência de espaço na Guizan

deria.

Após uma breve fundamentação para a necessidade de estabelecer um Protocolo com a

CMA para a cedência de um espaço na Guizanderia, o documento foi colocado a votação

sendo aprovado por unanimidade com 11 votos a favor (4 votos do PSD, 4 votos do PS, 3 vo

tos do PCP).

Ponto 5 — Análise e votação de Minuta de Contrato de possível arrendamento da Quinta da

Amoreira.

Depois de várias reuniões efectuadas pelo grupo de trabalho da Quinta da Amoreira foi de

comum acordo o arrendamento do imóvel. Nestes termos e tendo como base as várias ori

entações dos grupos partidários devidamente apoiadas na legislação em vigor foi elaborada

a presente minuta de Contrato de Arrendamento Rural da Quinta da Amoreira. Após uma

breve apreciação, a minuta foi colocada a votação sendo aprovada por unanimidade com 11

votos a favor (4 votos do PSD, 4 votos do P5, 3 votos do PCP).

Ponto 6—Análise e votação das Maquetes de Heráldica para a União das Freguesias.

Por solicitação do executivo <(proponente» o presente ponto foi retirado da ordem de traba

1 ho.
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Ponto 7—Análise e votação do Orçamento para o ano de 2015.

Por decisão unânime do plenário foi adiada a análise do presente ponto para o dia 9 de Ja

neiro de 2015 numa segunda reunião.

Ponto 8—Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2015.

Por decisão unânime do plenário foi adiada a análise do presente ponto para o dia 9 de Ja

neiro de 2015 numa segunda reúnião.

Ponto 10—Apreciação e aprovação da minuta da ata.

Nada mais havendo a tratar e depois de lida em voz alta, o Sr. Presidente da Assembleia

submeteu à votação do plenário a presente minuta, tendo sido aprovada por unanimidade

com com 11 votos a favor (4 votos do PSD, 4 votos do PS, 3 votos do PCP) A votação teve em

vista o disposto no n°3 e n°4 do art.°57° da Lei n°75/201 3, de 12 de setembro.

Deu-se por interrompida a sessão pelas 23:58 do dia 30 de Dezembro de 2014, da qual se

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

nos termos da lei.

António )~q9i~igh

02° SECRETÁRIO DA MESA,

~À $~O&AdR ~in~Ikn ~ic~ ?~ç

Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira

‘ENTE DA MESA,

ose n onio de Barros Mar ins

O 1° SECRETÁRIO DA MESA,
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O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DAATA,

Ana rus{-nc’~ -

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira -
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Moção
Diminuir a factura da água é melhorar a qualidade de vida na nossa freguesia

Os eleitos na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Carregado e Cadafais, reunidos no dia 30
de Dezembro de 2014, em sessão ordinária desta Assembleia, expressam em nome e representatividade
dos fregueses desta freguesia a seguinte posição:

A. A grande maioria dos nossos fregueses e uma grande parte dos comerciantes e industriais que residem
e exercem actividade económica na nossa freguesia queixa-se do custo excessivo da factura de água
que todos os meses lhes é apresentada para pagamento.

6. Esta fatura, como é do conhecimento de todos, é um somatório de parcelas referentes ao valor da água
consumida, do valor calculado para o tratamento e manutenção do saneamento e ainda da importância
que custeia o tratamento dos resíduos sólidos (lixo).

C. Segundo um estudo feito pela DECO, completado no caso de Alenquer por associações ambientalistas,
e conforme tabelas reproduzidas em anexo, uma família que consuma 10m3/mês de água paga por ano
399,7€ em Alenquer, mas esse mesmo consumo determina um valor de 160,6€ em Lisboa, 192,78€ em
Benavente e 194,5€ no Cadaval (a estes valores acresce ainda o valor do IVA).

D. Segundo o mesmo estudo, caso o consumo fosse de 15m3, em Alenquer o valor da factura ano é de
558,4€, mas em Lisboa esse valor é de 219,5€, em Benavente é de 282,8€ e no Cadaval de 291,1€ (a
estes valores acresce ainda o valor do IVA).

E. Verifica-se assim que, para os consumos compreendidos no intervalo do estudo, a água faturada no
Concelho de Alenquer é das que origina uma despesa mais elevada, não sendo levada em conta a
contribuição das nascentes e aquíferos do concelho que fornecem à EPAL cerca de quatro vezes mais
do que o consumo total de água verificado no concelho.

F. Também as rubricas destinadas ao pagamento do saneamento são genericamente mais elevadas em
Alenquer do que na maior parte dos municípios vizinhos.

G. Os nossos fregueses de mais idade referem muitas vezes que sentem que caíram num embuste, pois
anteriores executivos municipais sempre apresentaram a concessão das águas como a panaceia para a
melhoria e modernização da rede de abastecimento sem aumento da fatura.

H. Nestes termos, levando em conta as necessidades, dificuldades e anseios dos nossos fregueses que
com um enorme sacrifício pagam uma das faturas de água mais elevadas do país, deliberam:

a) Recomendar à Câmara Municipal de Alenquer que coloque como prioridade política a renegociação
e reformulação dos contratos e concessões destes serviços para que a fatura destes mesmos
serviços essenciais baixe para valores, no mínimo similares ao de outros municípios nossos
vizinhos.

b) Recomendar ainda que a Camara Municipal informe, regularmente, os nossos fregueses e os seus
órgãos das diligências que têm tomado nesta matéria e dos eventuais resultados dessas
renegociações.

Carregado, 30 de Dezembro de 2014



Anexo 1

Fatura da agua para um consumo anual de 12Cm3 (10 m3/mês)
Inclui água, saneamento e lixo

120 M’/ano Alenquer Arruda Azambuja Benavente Cadaval lisboa Mafra Sobral Torres V.F.Xira
Vedras

Agua 182,42 155,72 166,13 109,61 89,40 105,38 155,72 150,00 167,17 137,11
Saneamento 171,18 91,78 58,54 60,61 79,20 55,22 141,13 60,00 191,65 90,70

Lixa 46,05 67,12 64,92 22,56 25,92 0,00 72,00 51,00 46,80 20,52
Total 399,7€ 314,6€ 289,6€ 192,78€ 194,5€ 160,6€ 368,9€ 261,0€ 405,62€ 248,3€

Fatura da água para um consumo anual de 180 m3 (15 m3/mês)
Inclui água, saneamento e lixo

180 m~/ano Alenquer Arruda Azambuja Benavente cadaval Lisboa Mafra Sobra! Torres V. F.Xira
Vedras

Água 257,05 227,56 240,44 159,43 146,40 144,44 272,78 230,40 246,88 205,96
Saneamento 238,35 120,48 86,04 86,07 118,80 75,09 195,37 90,00 260,55 133,18
Lixo 63,04 92,70 90,72 37,32 25,92 0,00 120,00 69,00 54,60 34,29
Total 558,4€ 440,7€ 417,2€ 282,8€ 291,1€ 219,5€ 588,2€ 389,4€ 562,0€ 373,4€

A. FONTES DE INFORMAÇÃO—DECO; ERSAR; ALAMBI
8. A estes valores acresce IVA.


