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Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano dois mil e treze, 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; Rui 

Miguel Machado Roque; José do Coito Mendes e João Manuel dos Santos Franco.--------

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

Faltou: José Isabel Almeida ------------------------------------------------------------------------ 

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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A sessão ordinária tem início com a tomada de posse do membro da Assembleia Carlos 

Manuel Marciano de Jesus.--------------------------------------------------------------------------  

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

José Luís Santos Ventura questionou o Executivo sobre o trabalho desenvolvido pela 

empresa que estava a proceder ao alcatroamento da rua das Ladeiras. O Executivo deu 

conta que apresentou uma repreensão por este trabalho dando conhecimento à Câmara 

Municipal de Caldas da Rainha.--------------------------------------------------------------------

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

João Manuel dos Santos Franco interpelou os membros do Executivo sobre a 

possibilidade de voltar a existir multibanco na freguesia. No entender do Executivo esta 

situação dificilmente terá uma solução. -----------------------------------------------------------

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

José do Coito Mendes alertou o Executivo para o mau estado do pavimento na rua das 

Mestras. Por sua vez, João Manuel dos Santos Franco deu conta também da 

impossibilidade de transitar na rua do Choupinho. O Executivo tomou nota destas duas 

situações.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Primeiro Ponto: Aprovação do Regimento.----------------------------------------------------

Posto a votação o Regimento da Assembleia de Freguesia foi aprovado por unanimidade. 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Segundo Ponto: Acordo de Execução para protocolo de Delegação de Competências 

entre a Câmara Municipal de Caldas da Rainha e a Junta de Freguesia para o ano 

de 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Executivo apresentou aos membros da Assembleia de Freguesia o Acordo de 

Execução para protocolo de delegação de competências entre a Câmara Municipal de 

Caldas da Rainha e a Junta de freguesia para o ano de 2014 em conformidade com as 

novas competências atribuídas pela Lei nº75/2013. ---------------------------------------------

Posto a votação o acordo foi aprovado por unanimidade de votos.----------------------------

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

Terceiro Ponto: Protocolo de Cooperação da Junta de Freguesia e Associações e 

Instituições.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Apresentado que foi pelo Executivo o Protocolo de Cooperação da Junta de Freguesia e 

Associações e Instituições, colocado a votação foi aprovado por unanimidade. O 

documento encontra-se anexado a esta acta.------------------------------------------------------

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

Quarto Ponto: Mapa de Pessoal (para conhecimento).--------------------------------------

O Executivo dá a conhecer à Assembleia o Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia do 

Carvalhal Benfeito.-----------------------------------------------------------------------------------

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

Quinto ponto: Regime de meio tempo da Presidente da Junta (para verificação 

legal).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O regime de meio tempo da presidente da Junta de Freguesia foi discutido em reunião de 

Junta tendo sido aprovado pelo Executivo. A Presidente aufere anualmente 8966,02€ 

(oito mil novecentos e sessenta e seis euros e dois cêntimos), cumprindo assim os 

requisitos legais.---------------------------------------------------------------------------------------

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

Sexto Ponto: Plano de actividades para o ano 2014 (para conhecimento).-------------- 

O Executivo dá a conhecer aos membros da Assembleia o plano de actividades para o 

ano 2014. O documento fica anexo a esta acta.--------------------------------------------------- 

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

O membro da Assembleia Rafael dos Santos Almeida Solteiro questionou o Executivo 

sobre a situação do fornecimento de água nas Cruzes, nomeadamente a existência de 

algumas zonas onde a pressão da água é muito reduzida. O Executivo tomou nota desta 

situação e afirmou que vai expor a situação a quem de direito.--------------------------------

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

Sétimo Ponto: Apreciação e Votação do Orçamento para o ano financeiro de 2014.--

O Executivo começou por pedir autorização para distribuir um novo orçamento para o 

ano financeiro de 2014 com algumas rectificações. Este documento já inclui as 

delegações de competências hoje aprovadas. Seguiu-se a apresentação das alterações. 

Colocado a votação pelo Presidente da Assembleia o Orçamento foi aprovado por 
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unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

Oitavo ponto: Apreciação e votação do plano plurianual de investimento.------------- 

O Plano Plurianual de investimento foi apresentado pelo Executivo aos membros da 

Assembleia. Colocado a votação foi aprovado por unanimidade.------------------------------

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

Nono Ponto: Alteração ao Requerimento de Taxas e Licenças.---------------------------- 

Colocado a votação o Requerimento de Taxas e Licenças foi aprovado por unanimidade 

dos membros da Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------------

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

Décimo Ponto: Outros Assuntos de Interesse.------------------------------------------------- 

Para terminar o Executivo dá conta das obras e intervenções diversas que foram feitas na 

freguesia durante o ano 2013 e apresenta sumariamente a situação financeira da 

Freguesia, com destaque para um saldo, para o ano de 2014, de aproximadamente 

1129,47€ (mil cento e vinte e nove euros e quarenta e sete cêntimos) a mais do que no 

ano anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

Maria da Trindade Correia Pedro agradece ao Executivo a forma como trabalharam 

durante o presente ano, deixa votos de um bom mandato para o Manuel José Lourenço 

Tomás no Executivo e termina congratulando o Executivo e a Assembleia pelo Protocolo 

com o Centro Social e Paroquial dados os benefícios que acarreta para a Freguesia.-------

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

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas 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- 

 
 


