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Aos dezoito dias do mês de Junho 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 Abril de dois mil e dezanove o 

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

informou que já solicitou junto das instituições bancárias quais as condições necessárias para 

a instalação de uma máquina multibanco junto da Sede de Freguesia, estando a aguardar 

resposta das instituições. Susete da Anunciação Constantino Paulo questionou o Executivo 

sobre o estado da limpeza da Mata das Mestras e se existe algum planeamento para a 

realização da formação para a condução de tractores agrícolas, obrigatória a partir de dois mil 

e vinte e um; Ana Sofia dos Santos Duarte alertou o Executivo sobre a falta de visibilidade no 
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cruzamento da Rua de São Jorge com a Rua da Paz na Oliveirinha e no cruzamento da Rua de 

Santa Maria com a EN360 na Cabeça Alta e sobre a existência de uma Salgueira na Rua da Paz 

na Oliveirinha que dificulta a passagem de trânsito pesado; Nelson Alves Ferreira questionou 

o Executivo sobre a existência da taxa da utilização da Casa Mortuária; Luís Gonçalo da Costa 

Santos questionou o executivo sobre a existência de algum planeamento para limpeza das 

valetas, sobre o ponto de situação da Habitação Jovem e alertou o Executivo sobre o estado 

de degradação do alcatroamento da Rua do Juro nas Mestras; Rafael Santos Almeida Solteiro 

usou da palavra para agradecer ao Executivo a limpeza da Rua do Moinho nas Cruzes; Rui 

Miguel Machado Roque alertou o Executivo sobre a necessidade de reparação das valetas na 

Rua da Boavista no Vale das Cuvas como forma de preservar o alcatroamento; Carlos Manuel 

Marciano de Jesus alertou o Executivo sobre a necessidade de reparação da valeta na Rua 

Senhora das Mercês junto do Cruzamento com a Rua da Cecília nas Mestras.------------------------

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

informações: sobre a limpeza da Mata das Mestras o Executivo esteve presente numa reunião 

este mês onde ficou definido que esta limpeza será realizada brevemente; sobre as formações 

o Executivo informou que se encontra disponível para analisar propostas com vista a 

realização das mesmas; sobre a falta de visibilidade nos cruzamentos da Rua de São Jorge com 

a Rua da Paz na Oliveirinha e no cruzamento da Rua de Santa Maria com a EN360 na Cabeça 

Alta o Executivo informou que vai fazer chegar ao departamento de trânsito da Câmara 

Municipal de Caldas da Rainha um pedido de análise destas situações com vista a sua 

resolução; acerca da salgueira na Rua da Paz na Oliveirinha o Executivo informou que já 

comunicou ao proprietário sobre a necessidade de efectuar o abate de forma a não perturbar 

o trânsito; sobre a aplicação da taxa de utilização da Casa Mortuária o Executivo informou que 

a mesma é cobrada conforme o Regulamento das Taxas existente; sobre a existência de um 

planeamento para a limpeza das valetas o Executivo informou que não existe planeamento 

mas que a limpeza é efectuada quando se verifica necessária e conforme a disponibilidade de 

recursos humanos e materiais, sobre o ponto de situação da Habitação Jovem o Executivo 

informou que esta proposta já foi aprovada em Assembleia de Câmara encontrando-se a 
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concurso a realização das infra-estruturas básicas; sobre a valeta na Rua da Boavista no Vale 

das Cuvas o Executivo informou que irá efectuar as diligências necessárias junto da Câmara 

Municipal, sobre a valeta na Rua Senhora das Mercês junto do Cruzamento com a Rua da 

Cecília nas Mestras o Executivo informou que os serviços da Câmara Municipal de Caldas da 

Rainha já são conhecedores da situação, estando prevista a reparação assim que possível. O 

Executivo solicitou à Mesa da Assembleia de Freguesia a introdução de um novo ponto na 

Ordem de Trabalhos: Proposta de Não Aceitação da Transferência de Competências ao Abrigo 

do Decreto Lei 57/2019 de 30 de Abril para o Ano de 2019; este ponto passa a ser o terceiro 

ponto na ordem de trabalhos, ficando como quarto ponto Outros Assuntos de Interesse. -------

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

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

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

1º PONTO: OBRAS E ACTIVIDADES DO SEGUNDO TRIMESTRE ------------------------------------------ 

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

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

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

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

O Presidente da Junta transmitiu que a situação financeira da Junta de Freguesia se encontra 

estável e que o grau de execução orçamental se encontra de acordo com as previsões. ----------

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

 3º PONTO: PROPOSTA DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS AO 

ABRIGO DO DECRETO LEI 57/2019 DE 30 DE ABRIL PARA O ANO DE 2019--------------------------- 

A proposta foi apresentada pelo Executivo e tendo sido colocada a votação foi aprovada por 

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

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

4º PONTO: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE--------------------------------------------------------------- 
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O Executivo informou sobre a existência de um novo regulamento para a Habitação Jovem 

tendo como principal alteração o alargamento da faixa etária dos candidatos, informou 

também que está para breve o início das obras do saneamento básico no lugar das Antas; o 

Executivo colocou a debate o local de intervenção com vista a aplicação da verba destinada à 

ARU.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 


