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Aos onze dias do mês de Abril de dois mil e dezanove 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: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta a uma questão colocada na última reunião de dezembro de dois mil e dezoito o 

Executivo pediu o uso da palavra para se pronunciar acerca do multibanco. O Executivo 

informou que tem conhecimento dos elevados custos da construção de um espaço para 

instalação do multibanco, entende o Executivo que actualmente não existe capacidade 

financeira, em virtude de a curto prazo existir a necessidade de adquirir uma viatura para 

transporte de crianças. No entanto a maioria dos elementos da Assembleia decidiu que se 

deve proceder à recolha dos orçamentos de forma a saber concretamente o custo real da 

obra e da implementação do mesmo, uma vez que a maioria entende tratar-se de uma mais-

valia para a freguesia a existência do multibanco. Maria da Trindade Correia Pedro informou o 

Executivo que teve conhecimento da substituição de caixas multibanco por caixas ATM; 

Susete da Anunciação Constantino Paulo questionou o Executivo sobre a possibilidade da 
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extensão do horário do prolongamento no período da manhã na Escola Primária do Carvalhal 

Benfeito; Rafael Santos Almeida Solteiro alertou o Executivo sobre a falta de limpeza nas 

valetas na localidade das Cruzes; Ana Sofia dos Santos Duarte alertou o Executivo acerca da 

localização dos Ecopontos no lugar da Oliveirinha uma vez que estes estão a obstruir a 

visibilidade no cruzamento da Rua de São Jorge com a Rua da Paz na Oliveirinha; José Isabel 

Almeida questionou o Executivo sobre o ponto de situação da Urbanização Jovem; ---------------

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

sobre o multibanco irá reunir todos os orçamentos e informações necessários para a 

implementação do mesmo assim como acerca das máquinas de ATM; sobre a possibilidade de 

extensão do horário no período da manhã na Escola Primária do Carvalhal Benfeito o 

Executivo informou que vai fazer todas as diligências necessárias com vista a tornar esta 

extensão possível no próximo ano lectivo; sobre a falta de limpeza nas valetas na localidade 

das Cruzes o Executivo informou que logo que possível estas serão limpas; relativamente a 

falta de visibilidade no cruzamento da Rua da Paz na Oliveirinha o Executivo informou que vai 

analisar a situação e que se for necessário irá proceder à deslocalização dos mesmos; sobre a 

Urbanização Jovem o Executivo informou que já está a decorrer no terreno, trabalhos de 

sondagem do solo com vista a proceder logo que possível ao início das obras.-----------------------

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

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

1º PONTO: APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROTOCOLO PARA APOIO ÀS FREGUESIAS NO 

QUADRO DA PROMOÇÃO E SALVAGUARDA ARTICULADA DOS INTERESSES PRÓPRIOS DAS 

POPULAÇÕES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi feita a apresentação aos membros da Assembleia do PROTOCOLO PARA APOIO ÀS 

FREGUESIAS NO QUADRO DA PROMOÇÃO E SALVAGUARDA ARTICULADA DOS INTERESSES 

PRÓPRIOS DAS POPULAÇÕES, tendo sido colocada a votação, foi aprovado por unanimidade.--

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2º PONTO: APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO FINANCEIRO 

DE 2018----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apresentação aos membros da Assembleia da prestação de contas do ano financeiro de 2018, 

tendo sido colocada a votação foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

3º PONTO: MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO FINANCEIRO DE 2019 -----------------------

Perante a necessidade de inserir o saldo da gerência anterior no Orçamento Financeiro de 

2019, num valor correspondente a 18.638,83€ (dezoito mil seiscentos e trinta e oito euros e 

oitenta e três cêntimos) procedeu-se a uma modificação do referido Orçamento. Colocada a 

votação a modificação foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------

4º PONTO: RELATÓRIO DE OBRAS E ACTIVIDADES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019-----------

O Presidente da Junta elencou todas as Obras e Actividades realizadas no primeiro trimestre 

de dois mil e dezanove. --------------------------------------------------------------------------------------------

5º PONTO: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE--------------------------------------------------------------- 

O Executivo informou sobre a realização do Passeio Sénior da Freguesia no dia treze de Julho 

e estendeu o convite a todos os membros desta Assembleia.-------------------------------------------- 

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas e vinte e cinco 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 -  

 

 


