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Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e dezoito pelas catorze horas, 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.-------------------------------------

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

Faltaram: Ana Sofia dos Santos Duarte ---------------------------------------------------------------------------

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

HORA DE ABERTURA: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas catorze horas o Presidente da Assembleia de Freguesia Carlos Manuel Marciano de Jesus 

deu início aos trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

1º PONTO: VISITA A FREGUESIA COM O EXECUTIVO E ASSEMBLEIA. ----------------------------------

O Executivo e a Assembleia realizaram a visita guiada pela Freguesia. Após a visita os Membros 

da Assembleia interpelaram o Executivo sobre as seguintes questões: o Carlos Manuel 

Marciano de Jesus questionou sobre o estado da Rua de Santana, EN360, Rua Principal do Vale 

da Vaca e a falta de sinalização na estrada do Vale Serrão com a indicação da localidade de 

Antas e o ponto de situação relativo à Urbanização Jovem; a Susete da Anunciação Constantino 

Paulo alertou para o estado em que se encontra a placa de início de localidade de Santana, o 

ponto de situação relativo a implementação do Saneamento Básico na Freguesia e sobre a 

possibilidade de alargamento do horário do prolongamento no Jardim de Infância; Luís Gonçalo 
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da Costa Santos questionou o Executivo sobre a possibilidade da realização de uma reunião 

com o Presidente da Câmara Municipal sobre as principais obras da Freguesia; Nelson Alves 

Ferreira alertou o Executivo sobre o entupimento de um aqueduto na Rua da Paz, um 

abatimento da berma na Rua Nossa Senhora das Mercês junto a localidade das Hortas e 

também sobre o abatimento do piso no ringue desportivo do salão paroquial; O Executivo 

respondeu que a placa de início de localidade de Santana iria ser tornada visível, e que o 

prolongamento não é da responsabilidade da Junta de Freguesia, sobre o abatimento do piso 

no ringue desportivo do salão paroquial o Executivo respondeu que o mesmo é propriedade da 

Fábrica da Igreja; relativamente à reunião com o Presidente da Câmara Municipal sobre as 

principais obras da Freguesia o Executivo transmitiu que era sua intenção que a mesma se 

realizasse até ao final do próximo ano; sobre o estado da EN360 o Executivo transmitiu que a 

reparação da mesma se encontra adjudicada e que será dado início aos trabalhos até ao final 

deste ano, relativamente a situação da quebrada na Rua de Santana a mesma já foi reportada à 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha estando os engenheiros e empreiteiro conhecedores da 

situação; relativamente a Urbanização Jovem o processo está em andamento tendo sido 

apresentado aos membros da Assembleia um projecto da Variante a construir no mesmo 

terreno e a implantação dos primeiros lotes; todas as outras questões relacionadas com 

limpeza e toponímia foram registadas para posterior resolução.-------------------------------------------

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

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

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

2º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVACÃO DO CONTRATO DE DELEGACÃO DE COMPETÊNCIAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS DA RAINHA NA JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL 

BENFEITO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apresentação aos Membros da Assembleia do Contrato De Delegação De Competências Da 

Câmara Municipal De Caldas Da Rainha Na Junta De Freguesia De Carvalhal Benfeito. Colocado 

a votação, foi aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Freguesia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

À data de 31 de Agosto de 2018 o saldo da gerência é de 26 667,19€ (vinte e seis mil, 

seiscentos e sessenta e sete euros e dezanove cêntimos). --------------------------------------------------

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

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

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

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

associam-se ao peditório anual dos Bombeiros Voluntários de Caldas da Rainha. Este ano o 

peditório será efectuado no dia 03 de Novembro a partir das 09 horas. ---------------------------------

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

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte 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 - 
 
 

 


