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Aos dezasseis dias do mês de dezembro 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; Catarina Querido Fernandes; José Luís dos Santos Ventura; 

Susete da Anunciação Constantino Paulo; Rafael Santos Almeida Solteiro; Rita Joana Pinheiro 

Faustino; Luís Gonçalo da Costa Santos; Henrique do Coito Marciano dos Santos; Luís Miguel 

Evangelista Marques.  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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Rafael Santos Almeida Solteiro questionou sobre a sujidade nas valetas da Rua Principal no lugar 

das Cruzes e na Rua da Casadinha e interpelou o Executivo sobre a não conclusão das obras na Rua 

do Moinho no lugar das Cruzes e também questionou o Executivo sobre a razão pela qual não se 

procede a contratação de um funcionário para a Junta de Freguesia para a limpeza de valetas e 

outros trabalhos. Rita Joana Pinheiro Faustino parabenizou o Executivo pela colocação do 

escorrega no Jardim de Infância. Susete da Anunciação Constantino Paulo questionou o Executivo 

sobre o desenvolvimento do processo referente ao terreno situado por cima da Urbanização 

Jovem, sobre o desenvolvimento do processo referente a Urbanização Jovem, sobre a 
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possibilidade de alargamento do Horário de funcionamento da Escola EB1 de Carvalhal Benfeito 

no período antes do início das aulas, sobre a falta de placa de toponímia na estrada N360 no 

entroncamento para os Casais da Serralheira e ainda questionou o Executivo sobre a falta de 

limpeza nas valetas e a razão pela qual não é elaborado um plano de limpeza periódica de forma a 

tentar minimizar as ervas e canas existentes. Carlos Manuel Marciano de Jesus alertou o Executivo 

para a falta de uma placa de toponímia no Cruzamento da Rua de São Brás no Vale Serrão. ----------

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

O Executivo tomou nota de todas as questões tendo transmitido as seguintes informações: sobre a 

falta de limpeza nas valetas o Executivo informou que está a par da situação e que está a proceder 

em conformidade, embora esteja a ser analisada a hipótese de ser efetuada uma limpeza mais 

regular de forma a minimizar os danos na via pública através dos serviços da Câmara Municipal de 

Caldas da Rainha, sobre os trabalhos na Rua do Moinho o Executivo informa que não tem 

conhecimento mas que vai averiguar e tentar resolver, sobre a Rua da Casadinha o Executivo 

informa que está ocorrente da situação e que já alertou os proprietários dos terrenos confinantes 

com a via pública para não depositarem lixo nas valetas e também informou que está ser estudada 

uma forma de eliminar as canas e ervas existentes sem a aplicação de substâncias proibidas tais 

como o glifosato. Sobre o terreno situado por cima da Urbanização Jovem o Executivo já se 

informou junto da Advogada da Câmara Municipal de Caldas da Rainha e sabe que o processo está 

a decorrer em tribunal, sobre a Urbanização Jovem o Executivo informou que foi necessário 

proceder a uma retificação de área de um dos lotes, motivo do atraso do desenvolvimento do 

processo mas que os candidatos irão ser contactados  brevemente pela Câmara Municipal de 

Caldas da Rainha, sobre a possibilidade de alargamento do Horário de funcionamento da Escola 

EB1 de Carvalhal Benfeito no período antes do início das aulas o Executivo informou que irá ser 

analisado esse assunto, sobre a falta de placa de toponímia na estrada N360 no entroncamento 

para os Casais da Serralheira o Executivo informou que foi um trabalho elaborado pela União de 

Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório mas que irá contactar o Presidente 
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dessa União de Freguesias de forma a se inteirar da razão do sucedido, sobre a falta de uma placa 

de toponímia no Cruzamento da Rua de São Brás no Vale Serrão o Executivo tomou nota da 

situação e que será resolvida logo que possível.--------------------------------------------------------------------

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

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

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

1.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DO NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

PARA O QUADRIÉNIO DE DOIS MIL E VINTE E UM, DOIS MIL E VINTE E CINCO. -------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou uma proposta do Regimento da Assembleia de Freguesia 

para o próximo quadriénio, não sendo alvo de alterações pelos membros da assembleia, tendo 

sido colocado a votação foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------

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

2.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO E PARA O ANO FINANCEIRO DE DOIS 

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

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 dois. O valor global 

do Orçamento para o Ano de dois mil e vinte e dois é de 179.509,76 euros sendo 159.647,76 euros 

de receita corrente, 19.762,00 euros de receita de capital e 100 euros de Outras Receitas. Em 

termos de despesa este Orçamento prevê 156.997,76 euros de despesas correntes e 22.512,00 

euros de despesas de capital. ------------------------------------------------------- 

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

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

PLURIANUAIS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O 
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Executivo solicitou a presença 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. --------------------------------------------------------------

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

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

O Executivo solicitou a presença 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 dois. ------------------------- 

Após ser colocado a votação, o mapa de pessoal para o ano de dois mil e vinte e dois foi aprovado 

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

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

5.º PONTO: PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (PARA 

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

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

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

6.º PONTO: REGULAMENTO PROCEDIMENTO DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL SENHORA DAS 

MERCÊS NO NÚMERO 23 (PARA APROVAÇÃO) ------------------------------------------------------------------- 

Após ser colocado a votação, o Regulamento Procedimento De Arrendamento Do Imóvel Senhora 

Das Mercês No Número 23 foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------

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

7.º PONTO: ATM (DEBATE/APROVAÇÃO DE CONDIÇÕES) ------------------------------------------------------

O Executivo informou a Assembleia sobre as condições para a colocação do ATM junto da sede  da 

Junta de Freguesia de Carvalhal Benfeito. Após as referidas condições serem colocadas a votação, 

as mesmas foram aprovadas por maioria com a abstenção do Luís Miguel Evangelista Marques. ----

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

8.º PONTO: INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA SOBRE A SITUAÇÃO 
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FINANCEIRA DA JUNTA DE FREGUESIA DO CARVALHAL BENFEITO. ------------------------------------------ 

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

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

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

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

UM (PARA CONHECIMENTO). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

um. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A JUNTA DE 

FREGUESIA E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.ª S.ª DAS MERCÊS DE CARVALHAL BENFEITO. ------ 

O Executivo prestou todas as informações e esclarecimentos relativos ao protocolo. Foi colocado a 

votação o protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia e o Centro Social Paroquial N.ª S.ª 

das Mercês de Carvalhal Benfeito, tendo sido aprovado por maioria, com a abstenção de  Carlos 

Manuel Marciano de Jesus  e Henrique do Coito Marciano dos Santos por fazerem parte da 

direção do Centro Social Paroquial N.ª S.ª das Mercês -----------------------------------------------------------

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

11.º PONTO: REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES/INSTITUIÇÕES 

(PARA CONHECIMENTO). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Executivo leu e esclareceu o Regulamento de Atribuição de Subsídios às 

Associações/Instituições, não sendo alvo de pedidos de esclarecimento pelos membros da 

Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Rainha e informou que o valor recolhido na Freguesia totalizou três mil e novecentos euros. 
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Terminou a sua intervenção com uma mensagem de Natal/encerramento do ano civil. ----------------

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

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas e vinte 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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