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Aos dezanove dias do mês de Dezembro de dois mil e quinze, pelas 20 horas, reuniu 

nesta sede da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião extraordinária: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compareceram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Luís Santos Ventura; Luzia Alexandra Casimiro Marques; Carlos Manuel Marciano 

de Jesus; Maria da Trindade Correia Pedro; Rui Miguel Machado Roque; Rafael dos 

Santos Almeida; José Isabel Almeida; João Manuel dos Santos Franco; José do Coito 

Mendes.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 reunião ordinária da Assembleia de freguesia (ata 3/2015), 

tendo a mesma sido aprovada pela maioria dos votos e abstenção de Rafael dos Santos 

Almeida Solteiro e Carlos Manuel Marciano de Jesus. ---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leitura e votação da ata 4/2015 correspondente à reunião extraordinária de dia 24 de 

Outubro de 2015. A referida ata foi aprovada por unanimidade dos votos. ------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O 

membro da Assembleia de Freguesia Rafael dos Santos Almeida Solteiro traz a esta 

reunião alguns assuntos para conhecimento do Executivo: falta de iluminação na Rua 

do Moinho nas Cruzes; caudal da água nessa localidade continua muito fraco; e por 

último um problema com um terreno lavrado. O Executivo tomou nota destas questões 

e, nomeadamente quanto à questão da iluminação, irá proceder à comunicação à 

Câmara Municipal uma vez que não tem competência nessa matéria. ------------------------

---------- 

Rui Miguel Machado Roque toma palavra para deixar um agradecimento ao Executivo 



 

   
          
  

  ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 
 

ATA N.5/2015 
 

19–Dezembro– 2015 

2

  

pela resolução da querela em torno dos cedros na Rua do Vale das Cuvas, o que 

possibilitou o andamento dos trabalhos de alcatroamento, seguindo-se a interpelação 

sobre a aquisição de uma máquina “Bobcat” por parte da Junta de freguesia. --------------

José Isabel Almeida dá conta da existência de um contentor do lixo estragado no Casal 

Fialho, pelo que o Executivo irá apurar se é possível a substituição do mesmo. -------------

Por último Carlos Manuel Marciano de Jesus congratula-se pela obra realizada nos 

Casais Carvalhos e questiona o executivo sobre a possibilidade de construção de um 

passeio em calçada até Santana. -------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primeiro Ponto: Apreciação e votação do Orçamento Para o Ano Financeiro de 2016. - 
Colocado a votação pelo Presidente da Assembleia de Freguesia o Orçamento para o 
Ano Financeiro de 2016 foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo Ponto: Apreciação e Votação do Plano Plurianual de Investimentos. ----------- 
Colocado a votação o Plano Plurianual de Investimentos foi aprovado por unanimidade 
dos votos da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Terceiro Ponto: Autorização Prévia Genérica para o Ano 2016 (Para Aprovação). ------- 
A Autorização Prévia Genérica para o Ano 2016 constitui uma novidade e uma 
exigência da contabilidade autárquica. Colocado a votação é aprovado por 
unanimidade. ----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quarto Ponto: Plano de Actividades para 2016. --------------------------------------------------- 
O Executivo deu a conhecer aos membros da Assembleia o Plano de actividades para o 
ano de 2016. A saber: ------------------------------------------------------------------------------------- 
- Tapetes de alcatrão em várias ruas da Freguesia (Rua da Cabeça Alta, Rua das Pedras 
Concas e Rua da Fonte da Moura). -------------------------------------------------------------------- 
- Limpeza de caminhos agrícolas e florestais sempre que necessário. ------------------------- 
- Urbanismo: loteamento do terreno e urbanização jovem e construção de uma nova 
ETAR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Aquisição de viatura de nove lugares para transporte de crianças. --------------------------- 
- Construções diversas: arrecadação de apoio ao estaleiro e garagem; parque de fitness 
ao ar livre. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Cemitério: substituição de placas de numeração dos covatos na parte velha do 
cemitério; pintura do cemitério. ----------------------------------------------------------------------- 
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- Acção Social: distribuição de alimentos; participação nos santos populares, carnaval e 
natal; comparticipação em eventos da escola; passeio sénior. ---------------------------------- 
- Educação Cultural e Desporto: subsídios às associações e instituições; apoio a 
actividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Diversos: outras intervenções que se considerem necessárias. --------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Luís Ventura questiona o executivo quando à necessidade de um operador para a 
máquina “Bobcat” a adquirir. Ao que o Executivo respondeu que pretende a 
contratação de alguém que possa fazer esse trabalho embora a questão ainda esteja 
em fase de estudo. ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quinto Ponto: Activação do Protocolo de Actividades Educativas para o ano 2016. ----- 
Colocado a votação o protocolo foi aprovado por unanimidade. ------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sexto Ponto: Autorização para Alteração de Valores do Protocolo de colaboração com 
o Centro Social. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
De Março a Outubro de 2015 algumas das funcionárias em POC passaram a ser 
funcionárias do protocolo de cooperação por lapso esse custo estava em falta no valor 
total do Orçamento. Feitos os devidos esclarecimentos, por unanimidade, a Assembleia 
autorizou a alteração dos valores do Protocolo. -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sétimo Ponto: Mapa de Pessoal (para aprovação). ---------------------------------------------- 
O mapa de pessoal, colocado a votação foi aprovado por unanimidade. --------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oitavo Ponto: Obras efectuadas no 4º trimestre de 2015. ------------------------------------- 
O Executivo dá conhecimento aos membros da Assembleia das obras realizadas no 4º 
trimestre de 2015. Segue a enumeração das mesmas: -------------------------------------------- 
- niveladora de limpeza junto ao João Ezequiel e José Maçãs até à Rua do Campo da 
Bola; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- manutenção da estrada da fonte da Moura; ------------------------------------------------------ 
- manutenção da Rua dos Troncos; -------------------------------------------------------------------- 
- limpeza do caminho da Cartaxeira; ------------------------------------------------------------------ 
- limpeza do caminho agrícola do campo da bola; ------------------------------------------------- 
- limpeza do aqueduto da rua das Hortas; ----------------------------------------------------------- 
- roça-caniços em diversos locais; ---------------------------------------------------------------------- 
- limpeza das valetas de cimento e calçadas; -------------------------------------------------------- 
- correcção de calçadas junto á igreja e associação do Carvalhal Benfeito, nas Mestras e 
nas Antas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- limpeza de valetas nas Mestras e Vale da Vaca; -------------------------------------------------- 
- obra nos Casais Carvalhos; ----------------------------------------------------------------------------- 
- tapetes de alcatrão e valetas em cimento. -------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e duas horas e vinte 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 – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


