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Aos vinte dias do mês de Dezembro de dois mil e dezasseis pelas 20 horas, reuniu nesta sede 

da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião ordinária: ------------------------------

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

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

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

Jesus; Maria da Trindade Correia Pedro; Rafael dos Santos Almeida; Rui Miguel Machado 

Roque; José Isabel Almeida; José do Coito Mendes 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 nº 3/2016 de 2 de Outubro de 2016. A ata foi aprovada pela maioria 

dos votos (Carlos Marciano não participa nesta votação uma vez que não estava presente na 

última reunião). ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Carlos Marciano Jesus questiona o Executivo sobre o ponto da situação da obra na estrada de 

Santana alertando para o mau estado do pavimento e para o perigo da solução encontrada 

para atenuar os estragos. Por outro lado procura também saber em que estado se encontra o 

loteamento do terreno para urbanização. O Executivo informa desde logo que a obra na 

estrada de Santana está prevista para o ano de 2017 e que a solução encontrada para 

minimizar os buracos era a possível dadas as dimensões que atingiu. Relativamente ao 

loteamento dá conta que o projecto está em andamento. ------------------------------------------------

Também José do Coito Mendes pediu a palavra para dar conta da necessidade de colocação 

de uma torneira na fonte das Mestras uma vez que a atual se encontra a verter. O Executivo 

tomou nota da situação para posterior resolução. ---------------------------------------------------------- 

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

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

1º PONTO – APROVAÇÃO DO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO, PARA REPARAÇÃO DO 
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JARDIM DE INFÂNCIA DO CARVALHAL BENFEITO. ----------------------------------------------------------

O Executivo leva à Assembleia o Contrato de Delegações de Competências da Câmara 

Municipal na Junta de Freguesia para reparação do Jardim de Infância, dando conta aos 

membros da Assembleia que o custo de implementação das medidas de autoprotecção no 

Jardim de Infância terá o valor de 1844,26€ (mil oitocentos e quarenta e quatro euros e vinte 

e seis cêntimos). Tratando-se de um Contrato de Delegação de Competências a título 

excepcional implica a aprovação em Assembleia. -----------------------------------------------------------

Assim sendo, colocado a votação pelo Presidente da Mesa, o Contrato de delegação de 

competências supra referido é aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------

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

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

2º PONTO – APROVAÇÃO DO PROTOCOLO – ARU-ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA. ---------

A Câmara Municipal de Caldas da Rainha estabeleceu com as Juntas de Freguesia um 

protocolo para reabilitação das áreas tendo por objecto nomeadamente a melhoria dos 

acessos e qualificação de espaços. O Executivo dá a conhecer aos membros da Assembleia 

este protocolo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colocado a votação o protocolo foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------

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

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

3º PONTO - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017. –

O valor global do Orçamento para o Ano 2017 é de 190.623,64 euros sendo 143.557,71 euros 

de receita corrente e 47.065,93 euros de receita de capital. Em termos de despesa este 

Orçamento prevê 136.617,39 euros de despesas correntes e 54.006,25 euros de despesas de 

capital. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Colocado a votação o Orçamento para o Ano Financeiro de 2017 foi aprovado por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

4º PONTO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS. -----------

Colocado a votação o Plano Plurianual de Investimentos o Plano foi aprovado por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

5º PONTO – RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS (PARA CONHECIMENTO). ----------

A Junta de Freguesia deu a conhecer à Assembleia que procedeu à negociação com redução 

de custos das telecomunicações móveis tendo sido celebrado um novo contrato de 
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permanência com a duração de 24 meses com o valor de 56,27 euros (+ IVA). ----------------------

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

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

6º PONTO – PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2017. -------------------------------------------

O Executivo da Junta apresentou o plano de actividades para o ano de 2017.------------------------

Contudo a construção de um parque de lazer, no âmbito das ARU, na antiga escola primária 

das Antas dividiu os membros da Assembleia que alertaram para a necessidade de investir no 

centro da freguesia (no caso na área onde está a ser projectado o loteamento da 

urbanização). Perante isto, o Presidente da Mesa da Assembleia colocou a votação a 

construção do referido parque de lazer, tendo sido aprovado por maioria dos votos presentes 

e com a abstenção de José Isabel Almeida. --------------------------------------------------------------------

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

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

7º PONTO – ATIVAÇÃO DO PROTOCOLO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O ANO DOIS MIL 

E DEZASSETE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depois de dado a conhecer o plano de actividades educativas foi colocado a votação e por 

conseguinte aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------

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

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

8º PONTO – MAPA DE PESSOAL (PARA APROVAÇÃO). ----------------------------------------------------

O Executivo apresenta à Assembleia o mapa de pessoal para o ano de 2017. Colocado a 

votação foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------

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

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

9º PONTO – OBRAS EFETUADAS NO 4º TRIMESTRE DE 2016. -------------------------------------------

O relatório das obras levadas a cabo no 4º trimestre de 2016 foi apresentado aos membros da 

Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

10º PONTO – INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA JUNTA DE 

FREGUESIA DO CARVALHAL BENFEITO. ------------------------------------------------------------------------

A presidente da Junta de Freguesia dá conta aos membros da Assembleia, por imposição legal,  

dos fluxos de caixa à data do dia 19 de Dezembro de 2016. ----------------------------------------------

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

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

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas o Presidente da Assembleia deu por 
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encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser 

assinada pelos Membros da Mesa. Esta ata foi aprovada em minuta para poder ter execução 

imediata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

O PRESIDENTE - 

PRIMEIRO SECRETÁRIO - 

SEGUNDO SECRETÁRIO - 

 


