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Aos quinze dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e dois pelas vinte horas e trinta 

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

ordinária: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Carlos Manuel Marciano de Jesus; José Luís dos Santos Ventura; Susete da Anunciação 

Constantino Paulo; Rafael Santos Almeida Solteiro; Rita Joana Pinheiro Faustino; Luís Miguel 

Evangelista Marques; Henrique do Coito Marciano dos Santos; Luís Gonçalo da Costa Santos. 

Esteve também presente o executivo constituído pelo Presidente Carlos Alberto Pereira 

Freitas, a tesoureira Maria João dos Santos Ribeiro Querido e o secretário Luís Manuel do 

Coito Machado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--Faltou:  Catarina Querido Fernandes -------------------------------------------------------------------------

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

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

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: --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia chamou o membro Susete da Anunciação Constantino Paulo para 

compor a mesa na ausência de Catarina Querido Fernandes. -------------------------------------------- 

Esteve presente o Sr. António Henrique Colaço que parabenizou o Executivo pelas obras 

concluídas que tinham sido planeadas pelo Executivo anterior do qual ele era Presidente e 

ainda alertou pela falta de conclusão do alcatroamento da estrada que liga a Quinta do Bravo 
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aos Infantes e a obstrução de um caminho agrícola no lugar do Vale das Cuvas.  Luís Miguel 

Evangelista Marques questionou o Executivo sobre a possibilidade de os Fregueses poderem 

vir buscar ao estaleiro da Junta de Freguesia Tout-Vennant para repararar caminhos agrícolas; 

Henrique do Coito Marciano dos Santos parabenizou o Executivo pela limpeza das valetas 

efetuada no lugar do Vale da Vaca e questionou o Executivo sobre um tubo de escoamento 

particular de águas que se encontra a correr junto do cruzamento da Rua Principal com a Rua 

do Sabino no Lugar do Vale da Vaca; Rafael Santos Almeida Solteiro interpelou o Executivo 

sobre o balanço do primeiro ano da mandato porque são pouco visíveis ações de modo geral 

na Freguesia e alertou também sobre o estado de degradação da estrada da Casadinha; 

Susete da Anunciação Constantino Paulo questionou o Executivo sobre uma transferência 

para o Centro Social e Paroquial Nossa Senhora das Mercês no valor de mil euros se esta 

estava abrangida ou não pelo protocolo existente entre a Junta de Freguesia e as Associações 

e Instituições da Freguesia e alertou o Executivo para a falta de limpeza em algumas ruas da 

Freguesia; Carlos Manuel Marciano de Jesus questionou o Executivo sobre o ponto de 

situação da Urbanização Jovem.---------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta ao Sr. António Henrique Colaço o Executivo informou o que o alcatroamento da 

estrada que liga a Quinta do Bravo aos Infantes está prevista para o próximo ano e que em 

relação ao caminho agrícola no Vale das Cuvas o Executivo informou que vai analisar e 

verificar a situação, sobre a cedência de Tout-Vennant o Executivo informou que e possível 

fornecer com agendamento prévio, sobre o  tubo de escoamento particular de águas no Vale 

da Vaca o Executivo informou que já contactou o proprietário para que seja resolvido com 

brevidade, em resposta à interpelação do  Rafael Santos Almeida Solteiro o Executivo 

informou que tem feito tudo o que está ao seu alcance de forma a tentar manter tudo 

funcional, sobre a transferência o Executivo informou que se tratou de um donativo e que 

estava ao abrigo do protocolo  existente entre a Junta de Freguesia e as Associações e 

Instituições da Freguesia, sobre a falta de limpeza o Executivo registou o alerta e informou 

que vai reforçar os trabalhos da mesma; sobre a Urbanização Jovem o Executivo informou que 
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o primeiro lote já está vendido e escriturado e que em breve irá se realizar a escritura do 

segundo lote, e só será aberto novo concurso para os outros lotes depois das obras de 

construção se iniciarem. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---1.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO E PARA O ANO FINANCEIRO DE 

DOIS MIL E VINTE E TRÊS. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo solicitou a presença do Técnico de Contabilidade o Dr. Miguel que prestou todos 

os esclarecimentos sobre Orçamento para o ano Financeiro de dois mil e vinte e três. O valor 

global do Orçamento para o Ano de dois mil e vinte e três é de 212.906,61 euros sendo 

174.741,11 euros de receita corrente, 38.065,50 euros de receita de capital e 100 euros de 

Outras Receitas. Em termos de despesa este Orçamento prevê 170.851,11 euros de despesas 

correntes e 42.055,50 euros de despesas de capital. ------------------------------------------------------- 

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

maioria com a abstenção da Susete da Anunciação Constantino Paulo, Rafael Santos Almeida 

Solteiro e Rita Joana Pinheiro Faustino. ------------------------------------------------------------------------

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

2.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO GENERICA DE COMPROMISSOS 

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

-O Executivo solicitou a intervenção do Técnico de Contabilidade o Dr. Miguel que prestou 

todos os esclarecimentos sobre a autorização genérica de compromissos plurianuais, sendo 

depois colocada a votação, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------

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

---3.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL. ------------------------------------ 

O Executivo solicitou a intervenção do Técnico de Contabilidade o Dr. Miguel que prestou 

todos os esclarecimentos sobre o mapa do pessoal para o ano de dois mil e vinte e três. -------- 
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Após ser colocado a votação, o mapa de pessoal para o ano de dois mil e vinte e três foi 

aprovado por maioria com o voto contra da Susete da Anunciação Constantino Paulo, Rafael 

Santos Almeida Solteiro e Rita Joana Pinheiro Faustino. ---------------------------------------------------

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

---4.º PONTO: PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS (PARA 

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

O Executivo apresentou o Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte três. -----------------

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

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

5º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE TABELA DE TAXAS E PREÇOS 

DA FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO---------------------------------------------------------------------

-O Presidente da Junta apresentou o Regulamento de Tabela de taxas e Preços da Freguesia 

de Carvalhal Benfeito. Após ser colocado a votação foi aprovado por unanimidade com oito 

votos favoráveis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----------6.º PONTO: INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA SOBRE A 

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

O Presidente informou os presentes sobre a situação financeira atual da Junta de Freguesia do 

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

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

7.º PONTO: RELATÓRIO DE OBRAS EFETUADAS NO QUARTO TRIMESTRE DE DOIS MIL E 

VINTE E DOIS (PARA CONHECIMENTO). ----------------------------------------------------------------------- 

O Presidente elencou todas as obras/atividades realizadas no quarto trimestre de dois mil e 

vinte e dois. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

8.º PONTO: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE ------------------------------------------------------------- 



 

   
          
  

  ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 
 

ATA N.4/2022 
 

15–Dezembro– 2022 

5

� 

O Executivo Agradeceu a participação no peditório anual dos Bombeiros Voluntários das 

Caldas da Rainha e informou que o valor recolhido na Freguesia totalizou quatro mil e vinte e 

oito euros e trinta cêntimos. Terminou a sua intervenção com uma mensagem de 

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

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

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

 HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas e minutos o Presidente da Assembleia 

deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata. Esta ata foi aprovada em 

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO SECRETÁRIO -  

 

 

 

 


