
 

   
          
  

  ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 
 

ATA N.2/2021 
 

08–Julho– 2021 

1 

Aos oito dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um 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; 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.-----------------------------------

Faltou: Nelson Alves Ferreira; --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Susete da Anunciação Constantino Paulo questionou o Executivo sobre a limpeza das bermas 

na Rua de Santana e se já houve contactos com a empresa que anda a efetuar esse trabalho 

para fazer outras limpezas na Freguesia, interpelou o Executivo sobre o estado do processo do 

ATM, sobre o número de matrículas para a EB1 De Carvalhal Benfeito e também para o Jardim 

de Infância do Carvalhal Benfeito, questionou também o Executivo sobre se foram feitas 

algumas diligências com o intuito de retomar o serviço de análises clínicas na sede da Junta de 

Freguesia do Carvalhal Benfeito e alertou o Executivo sobre a existência de “monos” junto dos 

ecopontos na Rua de Santana; Maria da Trindade Correia Pedro alertou o Executivo sobre a 

falta de limpeza nas bermas em várias ruas da Freguesia e questionou o Executivo acerca das 

inscrições para o Loteamento Jovem; Carlos Manuel Marciano de Jesus alertou o Executivo 

sobre uma base de caixote do lixo na Rua de São Jorge na Osseira que se encontra danificada e 
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sobre a situação epidemiológica da Freguesia; José Isabel Almeida alertou o Executivo sobre a 

existência de várias árvores que dificultam a circulação de viaturas pesadas na rua da Bela 

Vista.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Executivo tomou nota de todas as questões e alertas tendo transmitido as seguintes 

informações: em resposta à Susete da Anunciação Constantino Paulo referiu que essa limpeza 

na Rua de Santana é um trabalho adjudicado pela Câmara Municipal de Caldas da Rainha e que 

ainda não houve contactos com essa empresa por parte da Junta de Freguesia de Carvalhal 

Benfeito para adjudicar outros tipos de limpezas, sobre o ATM o Executivo informou que não 

houve aceitação por parte da instituição bancária contactada, sobre o número de matrículas o 

Executivo informou que ainda não existem dados, sobre o serviço de recolha de análises 

clínicas o Executivo informou que já foram feitos alguns contactos mas que por via da 

pandemia não houve aceitação para retomar esse serviço, sobre os “monos” o Executivo 

informou que existe uma viatura da Câmara Municipal de Caldas da Rainha a efetuar a recolha 

dos mesmos e que está a ser estudada uma solução informativa de forma a evitar que os 

mesmos se aglomerem junto dos ecopontos como se tem vindo a verificar; em resposta a  

Maria da Trindade Correia Pedro o Executivo informou que a Câmara Municipal de Caldas da 

Rainha possui três máquinas de ‘Roça-Caniços’ sendo que duas dessas estão avariadas, sobre o 

Loteamento Jovem o Executivo informou que o prazo de candidaturas ainda não terminou, 

sendo que é necessário esperar pelo término do mesmo para se poder avaliar as candidaturas 

existentes; em resposta ao Carlos Manuel Marciano de Jesus e Executivo informou que vai 

resolver a situação logo que possível e sobre a situação epidemiológica o Executivo informou 

que á data de hoje existe um caso ativo na Freguesia de Carvalhal Benfeito, em resposta ao 

José Isabel Almeida o Executivo informou que registou a informação e que vai tentar resolver 

com brevidade.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

1º PONTO: RELATÓTIO DAS OBRAS E ACTIVIDADES DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 --------
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O Presidente da Junta elencou todas as Obras e Actividades realizadas no segundo trimestre 

de dois mil e vinte e um. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

2º PONTO: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE--------------------------------------------------------------- 

O Executivo efetuou um esclarecimento acerca da situação financeira da Junta de Freguesia 

assim como a natureza do ‘Saldo da Gerência Anterior’ apresentado na última reunião e que 

foi incorporado no Orçamento do ano financeiro de dois mil e vinte e um.----------------------------

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

3º PONTO: PROJECTO DE REGULAMENTO DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL (PARA 

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

O Executivo distribuiu a todos os membros desta Assembleia dois Projetos de Regulamento de 

Arrendamento de Imóvel para análise e discussão na próxima reunião de Assembleia. ------------

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

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e duas 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 -  

 

 


