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Aos dezanove dias do mês de Setembro 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: --------------------------------------------------------------------------------------- 

O cidadão Mário Pedro pediu a palavra para alertar o Executivo acerca de uma grelha 

deslocada no passeio na rua de Santa Maria nas Antas; Ana Sofia dos Santos Duarte 

questionou o Executivo acerca da falta de sinalização vertical no cruzamento da Rua de Santa 

Maria com a EN360 no lugar da Cabeça Alta; Nelson Alves Ferreira questionou o Executivo 

sobre se já existe algum projecto para aplicação da verba destinada às ARU´s e congratulou o 

Executivo e a Câmara Municipal pela iniciativa em trazer à Freguesia de Carvalhal Benfeito o 

‘Anima Freguesias’; Luís Gonçalo da Costa Santos questionou o Executivo sobre se já existe 

mais alguma informação em relação a deliberação da última reunião extraordinária desta 

Assembleia de Freguesia; Susete da Anunciação Constantino Paulo questionou o Executivo 

acerca de falta de sinalização Horizontal no cruzamento da Rua principal das Cruzes com a Rua 

de Santana no lugar das Cruzes e questionou o Executivo acerca no número de alunos 
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matriculados na EB1 e no Jardim de Infância do Carvalhal Benfeito; Maria da Trindade Correia 

Pedro alertou o Executivo acerca da falta da placa de toponímia na entrada do lugar das Antas 

e sobre o facto de as placas de toponímia no cruzamento da Rua Senhora das Mercês com a 

EN360 na sede de Freguesia estarem danificadas. O Executivo informou que acerca do 

problema na Rua de Santa Maria nas Antas será dado conhecimento aos serviços da Câmara 

Municipal, acerca da falta de sinalização horizontal na Freguesia o Executivo tomou nota e 

informou que as mesmas serão colocadas após as repavimentações previstas, sobre a 

sinalização vertical o Executivo informou que se encontram em fase de adjudicação a fim de 

serem substituídas logo que seja possìvel; sobre a aplicação da verba destinada às ARU’s o 

Executivo informou que esta dependente de um levantamento das necessidades existentes na 

Freguesia; acerca de novas informações sobre a deliberação na última Assembleia de 

Freguesia o Executivo informou que ainda não dispõe de mais informações; acerca da 

quantidade de alunos inscritos nas escolas da Freguesia o Executivo informou que são vinte e 

sete na EB1 e dezoito no Jardim de Infância do Carvalhal Benfeito. ------------------------------------

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

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

1º PONTO: PROPOSTA DE ACORDO PARA A CONCRETIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE 

COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA AS FREGUESIAS PARA 2020. ---------------------------------- 

O Executivo apresentou a PROPOSTA DE ACORDO PARA A CONCRETIZAÇÃO DAS 

TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA AS FREGUESIAS PARA 2020. 

Colocada a votação a mesma foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------

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

2º PONTO: PROPOSTA PARA MANTER NO ÂMBITO DE INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO AS 

COMPETÊNCIAS COM NATUREZA ESTRUTURANTE PARA 2020. ---------------------------------------- 

O Executivo apresentou a PROPOSTA PARA MANTER NO ÂMBITO DE INTERVENÇÃO DO 

MUNICÍPIO AS COMPETÊNCIAS COM NATUREZA ESTRUTURANTE PARA 2020. Colocada a 

votação a mesma foi aprovada por unanimidade ------------------------------------------------------------



 

   
          
  

  ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 
 

ATA N.4/2019 
 

19–Setembro– 2019 

3

  

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

3º PONTO: OBRAS E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE. ------------------------------------------ 

O Executivo apresentou aos Membros da Assembleia as obras e actividades realizadas na 

Freguesia no terceiro trimestre. ----------------------------------------------------------------------------------

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

4º PONTO: APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA JUNTA DE FREGUESIA ------------------- 

À data de 31 de Agosto de 2019 o saldo da gerência é de 30 774,39€ (trinta mil setecentos e 

setenta e quatro euros e trinta e nove cêntimos). -----------------------------------------------------------

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

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

O Executivo comunicarou que como vem sendo hábito a Junta de Freguesia e a Assembleia 

associam-se ao peditório anual dos Bombeiros Voluntários de Caldas da Rainha sendo a data 

marcada posteriormente; o Executivo informou que a partir do início do próximo ano o 

transporte das crianças do Jardim de Infância do Carvalhal Benfeito será da responsabilidade 

da Câmara Municipal; o Executivo alertou sobre os cuidados a ter quando for avistado algum 

ninho de vespas asiáticas e pediu para que fosse divulgada essa informação. -----------------------

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

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e duas horas 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 - 
 
 

 


