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Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete pelas vinte horas e trinta 

minutos, reuniu nesta sede da junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião 

ordinária. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Carlos Manuel Marciano de Jesus; Rui Miguel Machado Roque; Maria da Trindade Correia 

Pedro; Susete da Anunciação Constantino Paulo; Nelson Alves Ferreira; Rafael Santos Almeida 

Solteiro; Ana Sofia dos Santos Duarte; José Isabel Almeida; Luís Gonçalo da Costa Santos. 

Esteve também presente o executivo constituído pelo presidente António Henrique Colaço, a 

tesoureira Maria João dos Santos Ribeiro Querido e o secretário Manuel José Lourenço Tomás.  

HORA DE ABERTURA: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas vinte horas e trinta minutos o presidente da Assembleia de Freguesia Carlos Manuel 

Marciano de Jesus deu início aos trabalhos. ------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Leitura e votação da ata n.º 4/2017. Colocada a votação a ata foi aprovada por unanimidade. - 

Susete da Anunciação Constantino Paulo questionou sobre o acompanhamento feito ao n.º de 

crianças no jardim de infância e escola primária do Carvalhal Benfeito, a situação do multibanco 

na sede da Freguesia, o loteamento jovem, a ocupação das escolas primárias desativadas e do 

antigo Centro de Saúde, o saneamento básico e o mobiliário da casa mortuária. --------------------- 

Rafael Santos Almeida Solteiro questionou sobre o alcatroamento da estrada principal das 

Cruzes e da Rua do Moinho no lugar das Cruzes. ------------------------------------------------------------ 

Nélson Alves Ferreira questionou sobre a sinalização do Parque Público de Lazer das Antas, da 

divulgação das ações da junta de freguesia nas páginas de Facebook criadas para as campanhas 

eleitorais, loteamento jovem, recolocação do multibanco na sede de freguesia, instituição do 

dia da Freguesia, sugerindo o dia vinte e quatro de setembro, por ser o dia da padroeira da 
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Freguesia e acções para revitalizar o espírito de associativismo na Freguesia. ---------------------- 

José Isabel Almeida alertou para a necessidade de tomar medidas relativamente aos pinheiros 

existentes na Rua do Valinho. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Ana Sofia dos Santos Duarte questionou sobre a possibilidade de colocar placas de toponímia 

nas rotundas das Caldas da Rainha com a indicação da Freguesia de Carvalhal Benfeito. --------- 

O Executivo tomou nota de todas as questões tendo transmitido as seguintes informações: tem 

sido realizado um acompanhamento do n.º de crianças nas instituições educativas situadas no 

Carvalhal Benfeito, sendo atualmente de trinta e nove crianças no primeiro ciclo e dezassete no 

jardim-de-infância; quanto ao multibanco, foi solicitada uma proposta à Caixa de Crédito 

Agrícola de Caldas da Rainha, sendo a proposta inexequível por parte da junta de freguesia 

devido aos custos/condições apresentadas, estando contudo o executivo aberto a novas 

propostas; relativamente ao loteamento jovem o Executivo informou que se encontra em fase 

de apresentação de candidaturas, tendo sido apresentadas até ao momento quatro propostas, 

relembrou ainda que o regulamento se encontra disponível para consulta na sede da Junta de 

Freguesia; quanto à utilização do espaço das escolas primárias desativadas e do antigo Centro 

de Saúde o Executivo esclareceu que os espaços podem ser utilizados após propostas dirigidas 

à Câmara Municipal e Junta de Freguesia respetivamente; relativamente ao mobiliário da casa 

mortuária o Executivo indicou que faz parte do plano de atividades para o ano de dois mil e 

dezoito; quanto ao alcatroamento da Rua Principal das Cruzes o Executivo transmitiu que por 

ser uma estrada que se encontra no limite da Freguesia, será necessário articular a realização 

dos trabalhos entre a Freguesia de Carvalhal Benfeito, a Freguesia de Salir de Matos e a Câmara 

Municipal em simultâneo, relativamente à Rua do Moinho o Executivo transmitiu que o 

alcatroamento deverá ser realizado aquando das obras na Rua Principal da mesma localidade, 

tendo conhecimento da necessidade de intervenção nessa rua; quanto à sinalização do Parque 

Público de Lazer das Antas, o Executivo agradeceu a proposta e informou que irá tentar 

arranjar uma solução rapidamente; relativamente à utilização das páginas de Facebook o 
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Executivo informou que possui uma página web, sendo esse o local onde são divulgadas todas 

as comunicações oficiais; quanto ao dia da Freguesia o Executivo informou que se encontra 

disponível para colaborar nas propostas apresentadas, desde que se enquadrem nos 

regulamentos em vigor; quanto aos pinheiros inclinados na Rua do Valinho, o Executivo 

informou que a responsabilidade é dos proprietários do terreno; relativamente às placas de 

toponímia nas rotundas das Caldas da Rainha com a indicação do Carvalhal Benfeito o 

Executivo transmitiu que essa situação já foi anteriormente colocada e que a sinalização 

obedece a regras específicas e por fim relativamente ao saneamento básico o Executivo o 

transmitiu que o mesmo irá ter início no lugar das Antas. ------------------------------------------------- 

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

O membro da Assembleia de Freguesia Nelson Alves Ferreira propôs a alteração décimo ponto 

da ordem do dia para segundo ponto. -------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo solicitou a introdução de um novo ponto no final da ordem do dia, 12.º PONTO – 

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES/INSTITUIÇÕES (para 

conhecimento), assim como a alteração no ponto três, quatro e cinco, onde se lê aprovação 

deve ler-se apreciação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DO NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA PARA O QUADRIÉNIO DE DOIS MIL E DEZASSETE, DOIS MIL E VINTE E UM. ---------- 

O Presidente da Assembleia apresentou uma proposta do regimento da Assembleia de 

Freguesia para o próximo quadriénio, não sendo alvo de alterações pelos membros da 

assembleia, tenho sido colocado a votação e aprovado por unanimidade. ---------------------------- 

2.º PONTO: INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA SOBRE A SITUAÇÃO 

FINANCEIRA DA JUNTA DE FREGUESIA DO CARVALHAL BENFEITO. ------------------------------------ 

O Presidente da Junta explicou pormenorizadamente a situação financeira atual da Junta de 

Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.º PONTO: APRECIAÇÃO DE ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA O QUADRIÉNIO DE DOIS MIL E 

DEZOITO, DOIS MIL E VINTE E UM – CAMÂRA MUNICIPAL. ---------------------------------------------- 

O Presidente da Junta apresentou as informações relativamente aos acordos de execução para 

o quadriénio de dois mil e dezoito, dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------- 

4.º PONTO: APRECIAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta apresentou as informações relativas à delegação de competências da 

Câmara Municipal para o ano de dois mil e dezoito. -------------------------------------------------------- 

5.º PONTO: APRECIAÇÃO DE PROTOCOLOS ANUAIS DE APOIO - CÂMARA MUNICIPAL. --------- 

O Presidente da Junta apresentou as informações relativas aos protocolos anuais de apoio da 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A JUNTA 

DE FREGUESIA E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.ª S.ª DAS MERCÊS PARA O QUADRIÉNIO DE 

DOIS MIL E DEZOITO, DOIS MIL E VINTE E UM. ---------------------------------------------------------- 

A Tesoureira da Junta prestou todas as informações /esclarecimentos relativos ao protocolo. -- 

Os membros da Assembleia de Freguesia, Maria da Trindade Correia Pedro e Carlos Manuel 

Marciano de Jesus ausentaram-se da sala de reuniões antes da votação, por fazerem parte da 

direção do Centro Social Paroquial N.ª S.ª das Mercês, sendo que o primeiro secretário Rui 

Miguel Machado Roque assumiu a presidência da mesa da assembleia, tendo chamado para o 

secretariar os membros da assembleia Nélson Alves Ferreira e Luís Gonçalo da Costa Santos. -- 

Foi colocado a votação o protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia e o Centro Social 

Paroquial N.ª S.ª das Mercês para o quadriénio de dois mil e dezoito, dois mil e vinte e um, 

tendo sido aprovado por unanimidade, com sete votos favoráveis, zero abstenções e dois 

elementos ausentes da sala. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Após a votação e aprovação do referido protocolo os elementos da Assembleia de Freguesia 

ausentes da sala retomaram as suas funções na mesa da assembleia. --------------------------------- 

7.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PARA O ANO FINANCEIRO DE DOIS MIL E DEZOITO. ----------------------------------------------------- 

A Tesoureira da Junta usou da palavra para transmitir as informações relativas à proposta de 

orçamento. Os elementos da Assembleia da Freguesia Ana Sofia dos Santos Duarte e Nélson 

Alves Ferreira usaram da palavra para, respetivamente, solicitar esclarecimentos relativamente 

aos fornecedores de equipamentos de escritório e sobre o valor da receita prevista no 

orçamento relativa aos canídeos, tendo sido ambas as intervenções esclarecidas pelo 

executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O valor global do Orçamento para o Ano de dois mil e dezoito é de 187.451,81 euros sendo 

145.689,81 euros de receita corrente e 41.762,00 euros de receita de capital. Em termos de 

despesa este Orçamento prevê 140.213,43 euros de despesas correntes e 47.238,38 euros de 

despesas de capital. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após todos os esclarecimentos o orçamento foi colocado a votação tendo sido aprovado por 

unanimidade e assinado por todos os presentes. ------------------------------------------------------------ 

8.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Secretário da Junta prestou todos os esclarecimentos sobre a autorização genérica de 

compromissos plurianuais, sendo depois colocada a votação e aprovada por unanimidade. ----- 

9.º PONTO: PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (PARA 

CONHECIMENTO). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta apresentou o Plano de Atividades para o ano de dois mil e dezoito. Após 

a intervenção, o membro da Assembleia de Freguesia Rafael Santos Almeida Solteiro mostrou o 
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seu descontentamento sobre a falta de intervenção no lugar das Cruzes. ---------------------------- 

10.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL. -------------------------------------- 

O Secretário da Junta analisou o mapa do pessoal para o ano de dois mil e dezoito, tendo 

também prestado informação sobre os vencimentos/subsídios dos elementos do executivo. --- 

Após ser colocado a votação, o mapa de pessoal para o ano de dois mil e dezoito foi aprovado 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.º PONTO: OBRAS EFETUADAS NO QUARTO TRIMESTRE DE DOIS MIL E DEZASSETE (PARA 

CONHECIMENTO). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta elencou todas as obras/atividades realizadas no quarto trimestre de dois 

mil e dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.º PONTO: REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES/INSTITUIÇÕES 

(PARA CONHECIMENTO). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Secretário da Junta leu e esclareceu o Regulamento de Atribuição de Subsídios às 

Associações/Instituições, não sendo alvo de pedidos de esclarecimento pelos membros da 

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

O Presidente da Junta usou da palavra para propor aos membros da assembleia um seguro de 

acidentes pessoais que abrange os mesmos estando estes ao serviço da Assembleia de 

Freguesia, sendo os custos suportados pela Junta de Freguesia. Todos os membros aceitaram a 

proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agradeceu a participação no peditório anual dos Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha e 

informou que o valor recolhido na Freguesia totalizou três mil quatrocentos e sessenta e sete 

euros e quarenta e dois cêntimos. Terminou a sua intervenção com uma mensagem de 

Natal/encerramento do ano civil. -------------------------------------------------------------------------------- 

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas e cinquenta minutos o Presidente da 
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Assembleia deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata. Esta ata foi aprovada 

em minuta para poder ter execução imediata. ------------------------------------------------------------------

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

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

 
O PRESIDENTE- 

PRIMEIRO SECRETÁRIO- 

SEGUNDO SECRETÁRIO- 
 

 


