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Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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; Catarina Querido Fernandes; Susete da Anunciação 

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

Evangelista Marques; Henrique do Coito Marciano dos 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: José Luís dos Santos Ventura e  Luís Gonçalo da Costa Santos ----------------------------------

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

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

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 José Luís dos Santos Ventura.--------------------------------------------- 

Susete da Anunciação Constantino Paulo questionou o Executivo sobre a quantidade de alunos 

matriculados na EB1 de Carvalhal Benfeito e no Jardim de Infância de Carvalhal Benfeito, 

questionou também sobre a possibilidade de existência de prolongamento de horário no 
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período antes do inicio das aulas tanto na EB1 de Carvalhal Benfeito como no Jardim de 

Infância de Carvalhal Benfeito, alertou o Executivo sobre a quantidade de lixo de grandes 

dimensões depositado junto aos Ecopontos da Freguesia, questionou o Executivo sobre o 

ponto de situação do ATM e sobre o ponto de situação da Urbanização Jovem;  Rafael Santos 

Almeida Solteiro questionou o Executivo sobre a falta de manutenção no caminho agrícola 

junto a Oficina no Casal das Ladeiras, alertou o Executivo para a falta de limpeza e escoamento 

de um aqueduto junto ao entroncamento da Rua da Casadinha com a Rua Principal no lugar da 

Cabeça Alta, questionou também sobre a presença de umas mangueiras na valeta que estão a 

impedir o escoamento das aguas pluviais, alertou também o Executivo sobre um aqueduto que 

esta obstruído junto ao edifício da antiga Escola Primária das Cruzes; Rita Joana Pinheiro 

Faustino questionou o Executivo sobre de quem é a responsabilidade da programação das 

Atividades Extracurriculares na EB1 de Carvalhal Benfeito assim como qual o horário de fecho 

da mesma Escola;  Carlos Manuel Marciano de Jesus alertou o Executivo sobre falta de limpeza 

das valetas na Rua Principal no lugar do Vale da Vaca, questionou também o Executivo sobre a 

descarga de águas junto ao entroncamento da Rua do Sabino com a Rua Principal no lugar do 

Vale da Vaca, e alertou o Executivo para falta e degradação de alguma sinalização vertical.------ 

Em relação à quantidade de alunos matriculados na EB1 de Carvalhal Benfeito como no Jardim 

de Infância de Carvalhal Benfeito o Executivo informou que estão 44 alunos matriculados, 

sobre o lixo junto dos Ecopontos o Executivo registou o alerta e comunicou que vai informar os 

Serviços de forma a solucionar o problema,  em relação ao ATM o Executivo transmitiu que o 

processo se encontra a decorrer e que ate ao momento ainda nenhuma Entidade Bancária deu 

resposta, sobre a Urbanização Jovem o Executivo informou que existem dois lotes atribuídos e 

que quando iniciarem as obras destes lotes será aberto novo concurso para os restantes lotes, 

sobre o prolongamento de horário no período antes do início das aulas tanto na EB1 de 

Carvalhal Benfeito como no Jardim de Infância de Carvalhal Benfeito o Executivo informou que 

têm sido feitas várias abordagens junto da Camara Municipal de Caldas da Rainha e que neste 

momento não é possível, em relação a falta de manutenção no caminho agrícola junto a 
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Oficina no Casal das Ladeiras o Executivo informou que será efetuada assim que possível, 

sobre a falta de limpeza dos aquedutos o Executivo informou que irá proceder a limpeza dos 

mesmo logo que possível, sobre a responsabilidade da programação das Atividades 

Extracurriculares na EB1 de Carvalhal Benfeito o Executivo informou que a programação das 

mesmas são da responsabilidade do Agrupamento Escolar e que o horário de fecho da escola é 

às 17:30, sobre a falta de limpeza das valetas na Rua Principal do Vale da Vaca o Executivo 

informou que será a mesma limpeza efetuada logo que possível e sobre a descarga de águas 

junto ao entroncamento da Rua do Sabino com a Rua Principal no lugar do Vale da Vaca o 

executivo comunicou que já informou o responsável, sobre a falta e degradação de alguma 

sinalização vertical o Executivo informou que está a ser feito um levantamento da todos os 

sinais degradados e em falta e que os mesmos serão repostos assim que for possível.------------- 

O Executivo solicitou à mesa da Assembleia a introdução de mais um ponto na ordem de 

trabalhos: PROPOSTA DE ABATE DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INOPERACIONAIS (para 

Aprovação) que será o quarto ponto da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------- 

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

1º PONTO: RELATÓRIO DE OBRAS E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022-----------

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

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

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

2º PONTO: APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA JUNTA DE FREGUESIA. ------------------- 

O Presidente da Junta Carlos Alberto Pereira Freitas informou os presentes sobre a situação 

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

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

3º PONTO: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE ---------------------------------------------------------------

O Presidente informou que se irá realizar no mês de novembro o peditório anual para o 

Cortejo de Oferendas da Associação Humanitária do Bombeiros de Caldas da Rainha ainda com 

data por definir e solicitou a ajuda e colaboração de todos os membros da Assembleia. ----------
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4º PONTO: PROPOSTA DE ABATE DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INOPERACIONAIS (para 

Aprovação). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi feita a apresentação aos membros da Assembleia PROPOSTA DE ABATE DE 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INOPERACIONAIS, tendo sido colocado a votação, foi aprovada 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 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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