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Aos onze dias do mês de Abril do ano dois mil e quinze, pelas vinte horas, reuniu nesta 
sede da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião ordinária:---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Compareceram:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Luís Santos Ventura; Carlos Manuel Marciano de Jesus; Maria da Trindade Correia 
Pedro; Rui Miguel Machado Roque; José Isabel Almeida e José do Coito Mendes.----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faltaram: Luzia Alexandra Casimiro Marques; Rafael dos Santos Almeida e João Manuel 
dos Santos Franco. -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esteve também presente o Executivo constituído pela Presidente, Maria João dos 
Santos Ribeiro Querido, o Secretário Manuel José Lourenço Tomás e o Tesoureiro 
António Henrique Colaço.---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORA DE ABERTURA: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelas vinte horas o Presidente da Assembleia de Freguesia José Luís Santos Ventura deu 
início aos trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leitura e votação da ata da última Assembleia, tendo a mesma sido aprovada por 
maioria de votos e com a abstenções de José do Coito Mendes. --------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Marciano e Maria da Trindade interpelaram o Executivo sobre o ponto de 
situação das obras na N360, Rua N. Sra das Mercês, Rua da Paz e Rua de Santana.--------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Roque informou o Executivo da existência de um monte de terra na Rua da 
Boavista, que dificulta a circulação e o cruzamento de duas viaturas sobretudo quando 
chove, bem como dos cedros à entrada da referida rua.-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Executivo informou os membros da Assembleia que no que toca aos problemas da 
rua da Boavista tentarão solucionar a situação. Quanto às estradas danificadas o 
Executivo prevê uma intervenção no Verão de 2015. ---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primeiro Ponto: Apresentação e votação da prestação de contas do Ano Financeiro de 
2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

   
          
  

  ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 
 

ATA N.1/2015 
 

11–Abril– 2015 

2

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Executivo fez uma apresentação sobre a prestação de contas do ano de 2014. A 
prestação de contas foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo Ponto: Modificação ao Orçamento do ano financeiro de 2015 (para 
aprovação). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Executivo fez a apresentação deste segundo ponto que consiste na inclusão do valor 
do saldo da gerência anterior no orçamento de 2015, por exigência legal. ------------------- 
A modificação ao Orçamento para o ano financeiro de 2015 foi aprovada por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Terceiro ponto: Relatório das obras e actividades do 1º trimestre de 2015 ---------------- 
O Executivo deu a conhecer aos membros da assembleia as obras e actividades 
realizadas no 1º trimestre do ano. Desde logo indicou quais as ruas e caminhos 
agrícolas intervencionados pelo roça-caniços e pela frota de máquinas da câmara. 
Referência ainda às reparações de aquedutos no Vale da Vaca e Santana. ------------------- 
Nota ainda para a realização de trabalho comunitário, nomeadamente limpeza da via 
pública na freguesia por parte de um dos habitantes. O serviço comunitário terá a 
duração de 60horas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quarto Ponto: Discussão sobre a provável venda da viatura matrícula 23-67-KD. -------- 
O Executivo deu conta da necessidade de vender a referida viatura devido à sua idade e 
aos problemas mecânicos. Como a venda poderia decorrer a qualquer altura surgiu a 
necessidade de previsão da mesma. Colocada a votação foi aprovada por unanimidade 
a venda da viatura e substituição por uma outra. ---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e duas horas e trinta minutos o Presidente da 
Assembleia deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que depois de 
lida e aprovada vai ser assinada pelos Membros da Mesa. --------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O PRESIDENTE - 

PRIMEIRO SECRETÁRIO - 

SEGUNDO SECRETÁRIO – 
 
 
 

 


