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Aos dezassete dias do mês de Dezembro 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; 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. 

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

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

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

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

Maria da Trindade Correia Pedro questionou o Executivo sobre os sinais de trânsito 

danificados no cruzamento da EN360 com a Rua Senhora das Mercês, questionou também o 

Executivo sobre a possível construção de gavetões no cemitério do Carvalhal Benfeito para 

depósito de cinzas e também questionou sobre o estado das obras da Urbanização Jovem; 

Rafael Santos Almeida Solteiro manifestou o desagrado da população do Lugar das Cruzes pelo 

estado de abandono e falta de limpeza no chafariz do mesmo lugar depois do acidente 

ocorrido, sobre o alcatroamento junto a entrada da Associação das Cruzes e também pela falta 
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de limpeza na Freguesia e nas bermas após a passagem do Corta-Caniços; Nelson Alves 

Ferreira alertou o Executivo para o perigo de deslizamento de terras proveniente do aterro 

efetuado com terras provenientes da Urbanização Jovem;  Susete da Anunciação Constantino 

Paulo questionou o Executivo sobre a situação do ATM, Carlos Manuel Marciano de Jesus 

questionou o Executivo sobre o  alcatroamento e as bermas na Rua Principal do Vale da Vaca e 

sobre a situação epidemiológica da Freguesia; José Isabel Almeida parabenizou o Executivo 

sobre as obras efetuadas no parque de estacionamento entre a Junta de Freguesia e o 

Cemitério e também questionou o Executivo acerca do terreno por cima da Urbanização 

Jovem informando que não havendo ainda solução a vista que o antigo proprietário se 

encontra disponível para encontrar uma solução.-----------------------------------------------------------

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

informações: em resposta à Maria da Trindade Correia Pedro informou que os sinais de 

trânsito danificados serão substituídos no próximo ano, acerca das obras no cemitério para a 

construção dos gavetões o Executivo irá reunir e elaborar um estudo que será apresentado na 

próxima reunião da Assembleia de Freguesia, sobre as Obras na Urbanização Jovem o 

Executivo informou que as obras estão a decorrer e a ser acompanhadas pelos Engenheiros 

técnicos; em resposta ao Rafael Santos Almeida Solteiro o Executivo informou que a obra de 

limpeza e reparação do Chafariz no lugar das Cruzes já se encontra adjudicada, sobre o 

alcatroamento junto à Associação das Cruzes o Executivo informou que o mesmo será 

reparado e executado da forma correta, sobre a limpeza na Freguesia e nas bermas o 

Executivo informou que só tem capacidade financeira para recorrer aos serviços da Câmara 

Municipal de Caldas da Rainha e ao Jardineiro mas que no próximo ano a limpeza das bermas 

será efetuada a quando da passagem do Corta-Caniços, em resposta ao Nelson Alves Ferreira o 

executivo informou que aquele serviço está a ser acompanhado pelos técnicos responsáveis; 

em resposta à Susete da Anunciação Constantino Paulo o Executivo informou que que a Caixa 

Agrícola Mutua de Caldas da Rainha continua a solicitar informações e que o Executivo as tem 

facultado; em resposta ao Carlos Manuel Marciano de Jesus o executivo informou que a Obra 

do alcatroamento ainda não esta concluída e que as bermas serão reparadas antes da obra 
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terminar, acerca da situação epidemiológica da freguesia o Executivo informou que existem 

um total de cinco casos sendo dois ativos, dois recuperados e um óbito. ------------------------------

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

Leitura e votação da ata nº 3/2020. Colocada a votação a ata foi aprovada por maioria dos 

votos e com a abstenção de Ana Sofia dos Santos Duarte. -------------------------------------------------

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

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

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

O Executivo solicitou a introdução de dois novos pontos no final da ordem do dia, 7.º PONTO – 

APROVAÇÃO DO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CALDAS DA RAINHA NA FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO, 8.º PONTO – REGULAMENTO E 

TABELA GERAL DE TAXAS E PREÇOS. 

1.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO PARA O ANO FINANCEIRO DE DOIS MIL E VINTEE UM ------------------------------------------- 

A Tesoureira da Junta Maria João dos Santos Ribeiro Querido usou da palavra para transmitir 

as informações relativas à proposta de orçamento. ----------------------------------------------------------  

O valor global do Orçamento para o Ano de dois mil e vinte e um é de 168.187,20 euros sendo 

148.325,20 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 144.662,56 euros de despesas 

correntes e 23.524,64 euros de despesas de capital. ------------------------------------------------------- 

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

unanimidade e assinado por todos os presentes. ------------------------------------------------------------ 

2.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Secretário da Junta Manuel José Lourenço Tomás prestou todos os esclarecimentos sobre a 

autorização genérica de compromissos plurianuais, sendo depois colocada a votação, foi 
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aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O Presidente da Junta António Henrique Colaço apresentou o Plano de Actividades para o ano 

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

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

O Secretário da Junta Manuel José Lourenço Tomás prestou todos os esclarecimentos sobre o 

mapa do pessoal para o ano de dois mil e vinte e um, após ser colocado a votação, o mapa de 

pessoal para o ano de dois mil e vinte e um foi aprovado por unanimidade. -------------------------- 

5.º PONTO: INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA JUNTA DE 

FREGUESIA DO CARVALHAL BENFEITO. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.º PONTO: OBRAS EFETUADAS NO QUARTO TRIMESTRE DE DOIS MIL E VINTE (PARA 

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

O Presidente da Junta António Henrique Colaço elencou todas as obras/atividades realizadas 

no quarto trimestre de dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------------------- 

7º PONTO: APROVAÇÃO DO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CALDAS DA RAINHA NA FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO --------------------- 

O Presidente da Junta António Henrique Colaço informou a Assembleia sobre os Contratos de 

Delegação de Competências da Câmara Municipal de Caldas da Rainha na Junta de Freguesia 

de Carvalhal Benfeito para: Apoio nas obras de suporte de terras-Aquisição de blocos de 

cimento-Rua Nossa Senhora das Mercês; Reparação da Escola Básica de Carvalhal Benfeito 

(pintura exterior dos muros da Escola Primária); Reparação da Escola Básica de Carvalhal 

Benfeito (reparação do Beirado da Escola Primária); Pintura Exterior da Escola Básica de 

Carvalhal Benfeito; Reforço para Atividades Educativas e Sócio-Educativas. Após serem 
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colocados a votação os contratos foram Aprovados por Unanimidade. --------------------------------

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

8º PONTO: REGULAMENTO E TABELA GERAL DE TAXAS E PREÇOS ------------------------------------- 

A Tesoureira da Junta Maria João dos Santos Ribeiro Querido usou da palavra para apresentar 

o Regulamento e Tabela Geral de taxas e preços da Freguesia de Carvalhal Benfeito. --------------

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

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas e dez 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. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

O PRESIDENTE – 

 

 

PRIMEIRO SECRETÁRIO – 

 

 

SEGUNDO SECRETÁRIO -  

 

 

 

 


