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Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e vinte 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: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O cidadão Valter Jacinto pediu o uso da palavra para mostrar o seu desagrado pelo facto de o 

jardim de Infância ainda não estar em funcionamento, o Executivo informou que na próxima 

segunda feira dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte os serviços serão retomados. 

Susete da Anunciação Constantino Paulo questionou o Executivo sobre a quantidade onde 
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alunos na EB1 de Carvalhal Benfeito e no Jardim de Infância, questionou o Executivo sobre a 

recolha de lixo de grandes dimensões, questionou sobre as obras referentes a Urbanização 

Jovem e o custo final das obras de requalificação do largo entre o edifico da Junta de Freguesia 

e o Cemitério; Nelson Alves Ferreira agradeceu o convite feito pelo Presidente da Assembleia 

Carlos Manuel Marciano de Jesus para assistir ao Desfilo Motorizado dos Bombeiros 

Voluntários de Caldas da Rainha no âmbito da comemoração dos cento e vinte e cinco anos de 

existência; Maria da Trindade Correia Pedro questionou o Executivo acerca da existência de 

interessados nos lotes da Urbanização Jovem e informou os presentes na sala que o Centro de 

Dia vai reabrir portas no próximo de um de Outubro do presente ano; Carlos Manuel Marciano 

de Jesus questionou o Executivo sobre o estado dos trabalhos de requalificação da Rua 

Principal no Vale da Vaca .------------------------------------------------------------------------------------------

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 na EB1 de 

Carvalhal Benfeito existem vinte alunos distribuídos pelas duas salas de aula e no Jardim de 

Infância são quinze alunos, sobre a recolha de lixo de grandes dimensões o Executivo informou 

que a informação já foi distribuída a todos os moradores junto com a fatura da agua do 

passado mês de Maio do corrente ano, sobre a Urbanização Jovem o Executivo informou que 

os trabalhos irão continuar nesta fase com a construção dos muros de suporte de terras, sobre 

o custo final das obras de requalificação do largo entre o edifico da Junta de Freguesia e o 

Cemitério o Executivo informou que o valor foi de trinta e um mil e seis euros e cinquenta e 

três cêntimos; sobre os interessados nos lotes da Urbanização Jovem o Executivo informou 

que aguarda a visita do grupo de engenheiros e técnicos da Câmara Municipal para ver o 

estado dos trabalhos e depois agendar uma reunião com todos os possíveis interessados para 

divulgação das regras do concurso dos lotes; sobre a requalificação da Rua Principal no Vale da 

Vaca o Executivo informou que assim que possível os trabalhos serão retomados para sua 

conclusão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia de Freguesia Carlos Manuel Marciano de Jesus informou os 



 

   
          
  

  ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 
 

ATA N.3/2020 
 

24–Setembro– 2020 

3 

presentes na sala que recebeu um documento, vindo da Câmara Municipal de Caldas da 

Rainha, dando conhecimento de um processo de contestação de posse que decorre em 

tribunal referente ao imóvel junto ao terreno da Urbanização Jovem.---------------------------------- 

Leitura e votação da ata nº 2/2020. Colocada a votação a ata foi aprovada por maioria dos 

votos e com a abstenção de Nelson Alves Ferreira; Rafael Santos Almeida Solteiro. ----------------

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

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

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

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

1º PONTO: RELATÓTIO DAS OBRAS E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020 ----------

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

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

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

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

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

À data de vinte e quatro de setembro de 2020 o saldo da gerência é de 39 777€ (trinta e nove 

mil setecentos e setenta e sete euros). --------------------------------------------------------------------------

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

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

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

O Executivo informou que a Câmara Municipal de Caldas da Rainha passou a ter um 

engenheiro responsável pelos espaços verdes, que irá ser feita uma reparação na Rua da Bela 

Vista de forma a minimizar a quebrada que ali se encontra, que irá ser concluída a revisão ao 

PDM (Plano Diretor Municipal), que o protocolo existente entre a Câmara Municipal a Junta de 

Freguesia de Carvalhal Benfeito e o Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Mercês foi 

renovado, e que existem novos horários rodoviários e que os mesmos serão afixados em todos 
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os Abrigos de Passageiros da Freguesia.-------------------------------------------------------------------------

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

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

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 -  

 

 

 


