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Aos vinte e seis dias do mês de dezembro 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; 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: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Valter Jacinto em representação dos encarregados de educação do Jardim de Infância de 

Carvalhal Benfeito mostrou o seu desagrado com a forma como irão ser efectuados os 

transportes das crianças do Jardim de Infância do Carvalhal Benfeito já a partir do início do 

ano de dois mil e vinte. Reconhecem que o serviço prestado até agora era excelente e que 

com esta alteração outros serviços poderão ser prejudicados como o prolongamento e as 

refeições e que a longo prazo esta alteração poderá contribuir de forma negativa para o 

número de crianças neste Jardim de Infância.-------------------------------------------------------------

Luís Gonçalo da Costa Santos questionou o Executivo sobre a retirada de um contentor do lixo 

na Rua Senhora das Mercês no lugar das Hortas.------------------------------------------------------------- 

Nelson Alves Ferreira questionou o Executivo sobre o motivo do corte de árvores no concelho 
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junto a via pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Isabel Almeida questionou o Executivo sobre a viabilidade de prolongar o passeio na rua 

Senhora das Mercês até ao cruzamento com a rua da Bela Vista no Casal Fialho. -------------------  

Maria da Trindade Correia Pedro questionou o Executivo sobre o ponto de situação da 

Urbanização Jovem, a aplicação das verbas destinadas às ARU´s e sobre a viabilidade de 

construção de um espaço no cemitério para colocação das cinzas -------------------------------------- 

Rui Miguel Machado Roque alertou o Executivo para a necessidade de intervenção na EN360 

em virtude de esta se encontrar no elevado estado de degradação e mostrou o seu desagrado 

pelo facto de a taxa de recolha dos resíduos sólidos ser taxada de acordo com o consumo de 

água.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Manuel Marciano de Jesus mostrou o seu desagrado pelo facto de a recolha do lixo não 

ter sido efectuada durante uma semana e também por não ser colocada a corrente de 

segurança nos contentores após a recolha do lixo, questionou também o Executivo sobre o 

ponto de situação do multibanco. -------------------------------------------------------------------------------  

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

informações: em resposta ao representante dos encarregados de educação na pessoa do 

Senhor Valter Jacinto o Executivo informou que essa competência é da responsabilidade da 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha e apesar de não ser um serviço obrigatório, o Executivo 

conseguiu que o serviço se continue a realizar ainda que de forma diferente. Relativo à falta 

de um contentor do lixo na rua Senhora das Mercês no lugar das Hortas os serviços 

informaram que um contentor era suficiente mas uma vez que se verifica o contrário será 

pedido a reposição do contentor em falta; sobre o corte de árvores na via pública o Executivo 

informa que este corte está a ser feito de acordo com a legislação em vigor; sobre o passeio na 

rua Senhora das Mercês o Executivo informou que esta é uma intervenção prevista para o 

próximo ano; sobre a Urbanização Jovem o Executivo transmitiu que segundo informação da 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha as obras terão o seu início no segundo trimestre de 
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dois mil e vinte, sobre o terreno junto a igreja de Carvalhal Benfeito o Executivo informou que 

Tribunal esta a tratar de notificar o Ex-proprietário para que este abandone de forma 

definitiva o terreno, quanto a aplicação das verbas destinadas às ARU´s o Executivo informou 

que as mesmas serão aplicadas na remodelação do estacionamento no largo entre o edifício 

da Junta de Freguesia e o cemitério, sobre a construção de um espaço no cemitério para 

colocação das cinzas o Executivo informou que irá analisar esta situação; sobre o estado 

avançado de degradação da EN360 o Executivo informou que os buracos existentes serão 

reparados no início do próximo ano; sobre a falha na recolha do lixo assim como a não 

colocação das correntes de segurança nos contentores do lixo o Executivo informou que já 

mostrou essa preocupação junto dos serviços e quanto ao multibanco o Executivo continua a 

aguardar uma resposta por parte das entidades bancárias; -----------------------------------------------

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

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

O Executivo solicitou a introdução de um novo ponto no final da ordem do dia, 8.º PONTO – 

APROVAÇÃO DO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CALDAS DA RAINHA NA FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO REFERENTE A REPARAÇÃO DA 

ESCOLA BASICA DE CARVALHAL BENFEITO (substituição de telas em duas janelas).----------------- 

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

PLANO PARA O ANO FINANCEIRO DE DOIS MIL E VINTE. ------------------------------------------------- 

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 é de 175.207,51 euros sendo 

134.071,51 euros de receita corrente, 41.036,00 euros de receita de capital e 100 euros de 

Outras Receitas. Em termos de despesa este Orçamento prevê 133.871,51 euros de despesas 

correntes e 41.336,00 euros de despesas de capital. ------------------------------------------------------- 
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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 

aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

4.º PONTO: UNIDADE LOCAL DE PROTECÇÃO CIVIL DA FREGUESIA (PARA APROVAÇÃO). ------- 

O Presidente da Junta António Henrique Colaço apresentou a proposta de criação de uma 

Unidade Local de Protecção Civil na Freguesia e que por falta de esclarecimentos sobre as 

responsabilidades dos membros que venham a constituir esta Unidade, esta proposta foi 

colocada a votação sendo reprovada com sete votos contra e uma abstenção. --------------------- 

5.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, após ser colocado a votação, o mapa de 

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

6.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 actual da Junta de Freguesia do Carvalhal Benfeito. ------------------------------------------- 
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7.º PONTO: OBRAS EFETUADAS NO QUARTO TRIMESTRE DE DOIS MIL E DEZANOVE (PARA 

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

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

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

8.º PONTO: APROVAÇÃO DO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CALDAS DA RAINHA NA FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO REFERENTE A 

REPARAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE CARVALHAL BENFEITO (substituição de telas em duas 

janelas). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo apresentou o CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CALDAS DA RAINHA NA FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO REFERENTE A 

REPARAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE CARVALHAL BENFEITO (substituição de telas em duas 

janelas). Colocado a votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------------------------

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

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas e cinquenta minutos o Presidente da 

Assembleia Carlos Manuel Marciano de Jesus deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente ata. Esta ata foi aprovada em minuta para poder ter execução imediata. -----------------

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

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

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