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Aos nove dias do mês de Setembro 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; Nelson Alves Ferreira; Rafael Santos Almeida 

Solteiro; 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: Ana Sofia dos Santos Duarte. ----------------------------------------------------------------------------

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

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 interpelou o Executivo sobre a falta de Placas de 

Toponímia com o nome de Carvalhal Benfeito em vários entroncamentos entre a cidade de 

Caldas da Rainha e a Freguesia de Carvalhal Benfeito, questionou também o Executivo sobre a 

obra efetuada na Rua Senhora das Mercês e a possibilidade desta ser financiada pela Câmara 

Municipal; Maria da Trindade Correia Pedro questionou o Executivo sobre a existência de mais 

interessados no aluguer das instalações do antigo Centro de Saúde, sobre a existência de mais 

candidaturas para a Urbanização Jovem e alertou o Executivo sobre a falta de sinalização 

vertical de proibição ao trânsito de veículos pesados no cruzamento da Rua da Fonte com a 

Rua do Hilário; Rafael Santos Almeida Solteiro questionou o Executivo sobre a problema 

existente com a grelha das águas pluviais junto ao portão da Associação das Cruzes. O 

Executivo informou que vai proceder em conformidade e efetuar as respetivas diligências 
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sobre a falta das placas de toponímia com o nome de Carvalhal Benfeito, sobre a obra na Rua 

Senhora das Mercês o Executivo informou que será colocada mais uma fiada de blocos no 

muro de forma a evitar derrocadas e informou também que os custos da obra serão 

suportados pela Câmara Municipal, sobre os interessados no aluguer das instalações do antigo 

Centro de Saúde o Executivo informou que já surgiu mais um contacto, sobre as candidaturas 

da Urbanização Jovem o Executivo informou que se mantêm os cinco candidatos, estando um 

dos lotes já atribuído, sobre a obra junto ao salão da Associação das Cruzes o Executivo 

informou que obteve informação junto da Câmara Municipal que a obra ainda não foi 

entregue estando ainda à responsabilidade do empreiteiro.-----------------------------------------------

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

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

1º PONTO: PROJECTO DE REGULAMENTO “PROCEDIMENTO DE ARRENDAMENTO DO 

IMÓVEL SENHORA DAS MERCÊS Nº 23”, para Aprovação.  -----------------------------------------------

O Projecto de Regulamento “Procedimento de Arrendamento do Imóvel Senhora das Mercês 

Nº 23” foi apresentado e colocado a votação e foi aprovado por unanimidade. ---------------------

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

2º PONTO: RELATÓRIO DE OBRAS E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021-----------

O Presidente da Junta elencou todas as Obras e Atividades realizadas no terceiro trimestre de 

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

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

3º PONTO: APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA JUNTA DE FREGUESIA. ------------------- 

O Presidente da Junta António Henrique Colaço informou os presentes sobre a situação 

financeira atual da Junta de Freguesia do Carvalhal Benfeito. ---------------------------------------------

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

4º PONTO: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE--------------------------------------------------------------- 

O Executivo e os elementos da Assembleia de Freguesia efetuaram um balanço deste mandato 
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e efetuaram as respetivas despedidas e agradecimentos. --------------------------------------------------

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

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. Esta ata foi 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRIMEIRO SECRETÁRIO – 
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