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Aos dezasseis dias do mês de Abril de dois mil e dezasseis 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.------------------------------------------  

Faltou: 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 5/2015 de 19 de 

Dezembro de 2015), tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.---------------------------------

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

Rafael dos Santos Almeida agradece ao Executivo a questão da iluminação pública nas Cruzes.-

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

Maria da Trindade Correia Pedro solicitou ao Executivo a colocação de um espelho à saída do 

Salão Paroquial. Esta questão foi colocada a votação tendo a Assembleia aprovado o 

financiamento do referido espelho por parte da Junta de Freguesia. ----------------------------------

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

Por sua vez Rui Miguel Machado Roque questiona o Executivo da junta quanto ao ponto de 

situação do alcatroamento na estrada do Vale das Cuvas. De acordo com informação do 

Executivo apenas estão em faltam valetas nalguns pontos da Rua da Boavista bem como 

pequenos alcatroamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

Por último Carlos Manuel Marciano de Jesus questiona o facto de existirem diferenças nos 

muros construídos aquando das obras na Rua Nossa Senhora das Mercês. Ao que o Executivo 

responde que se tratou de uma opção camarária perante as diferentes tipologias de terreno.--

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Primeiro Ponto: Apresentação e votação da prestação de contas do ano financeiro de 2015. -

Colocada a votação pelo Presidente da Assembleia de Freguesia a prestação de contas do ano 

financeiro de 2015 foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------

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

Segundo Ponto: Modificação ao Orçamento Financeiro de 2016 (para aprovação). --------------

Perante a necessidade de inserir o saldo da gerência anterior no Orçamento Financeiro de 

2016, num valor correspondente a 31671,42€ (trinta e um mil, seiscentos e setenta e um 

euros e quarenta e dois cêntimos) procedeu-se a uma modificação do referido Orçamento. 

Colocada a votação a modificação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------

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

---------------Terceiro Ponto: Relatório das Obras e Actividades do 1º trimestre de 2016. --------

---------------O Executivo dá a conhecer aos membros da Assembleias as obras e actividades 

realizadas no 1º trimestre do ano. -------------------------------------------------------------------------------

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

Antes de encerrar a Assembleia, a Presidente do Executivo pediu a palavra para dar conta de 

três assuntos de interesse e que não constam da ordem de trabalhos.-------------------------------- 

a) Junta de Freguesia do Carvalhal Benfeito, na figura da sua Presidente, foi convidada a estar 

presente nas comemorações do aniversário da Associação caldense nos EUA. O valor da 

viagem (setecentos e sessenta e quatro euros) foi suportado pela Junta de Freguesia por 

deliberação do Executivo, tendo o custo da estadia e alimentação sido suportados pela 

Associação Caldense. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Convite à Assembleia para participar no passeio sénior da freguesia a realizar no dia 7 de 

Maio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Apresentação do novo site da Junta de freguesia. --------------------------------------------------------

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

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco 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 - 

 


