
 

   
          
  

  ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 
 

ATA N.2/2014 

 

5–Abril – 2014 

1

  

Aos cinco dias do mês de Abril do ano dois mil e catorze, pelas vinte 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 Solteiro; José 

Isabel Almeida; José do Coito Mendes e João Manuel dos Santos Franco.-------------------

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

Faltou: Rui Miguel Machado Roque.--------------------------------------------------------------

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

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 

unanimidade de votos.--------------------------------------------------------------------------------

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

O membro do Executivo Rafael dos Santos Almeida Solteiro dá conta da situação actual 

da Rua das Penas onde só é possível transitar numa parte do percurso, bem como alerta 

para o estado degradado do alcatrão na Rua do Moinho. O Executivo tomou nota destes 

casos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Por sua vez Maria da Trindade Correia Pedro questiona o Executivo sobre a 

possibilidade de encontrar uma solução para a estrada dos Casais Carvalhos, cujo 

trânsito está proibido, mas onde se continua a registar a passagem de veículos. O 

Executivo está a ponderar colocar barreiras em cimento para contornar esta situação.-----

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

Carlos Manuel Marciano de Jesus interpela o Executivo da Junta de Freguesia sobre um 

ponto de situação das casas degradadas nos Casais Carvalhos. De acordo com o 

Executivo a resolução do problema passará por accionar o seguro pessoal dos imóveis, 

sendo que a Câmara Municipal de Caldas da Rainha poderá eventualmente ajudar 

socialmente mas nunca será accionada em termos de responsabilidade civil. Ainda sobre 

esta questão, e em resposta ao membro da Assembleia, José Isabel Almeida, o Executivo 

afirmou que as famílias envolvidas não dirigiram qualquer pedido de ajuda à Junta de 

Freguesia do Carvalhal Benfeito após o sucedido.-----------------------------------------------

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

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

de 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Executivo apresentou à Assembleia uma nota explicativa da prestação de contas do 

ano 2013. Colocada a votação a prestação de contas foi aprovada por unanimidade.-------

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

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

Segundo Ponto: Introdução do saldo da conta da gerência de 2013 no orçamento de 

2014 (para aprovação).---------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia coloca a votação dos membro a introdução do saldo da 

gerência de 2013 no orçamento de 2014, valor este correspondente a 35148,30€ (trinta e 

cinco mil, cento e quarenta e oito euros e trinta cêntimos). A introdução do saldo referido 

foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------

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

Terceiro Ponto: Outros assuntos de interesse.------------------------------------------------- 

O Executivo apresentou aos membros da Assembleia um relatório das obras realizadas.--

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

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e uma 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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


