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Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito 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; Ana Sofia dos Santos 

Duarte; 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: Rafael Santos Almeida Solteiro; José Isabel Almeida.------------------------------------------

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

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: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Susete da Anunciação Constantino Paulo questionou sobre a situação do multibanco na sede 

da Freguesia, o cruzamento da Corredoura e a instalação da Fibra Óptica na Freguesia. ---------- 

Luís Gonçalo da Costa Santos alertou sobre o estado da Rua Nossa Senhora das Mercês na 

localidade das Hortas.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ana Sofia dos Santos Duarte alertou para a possibilidade de colocar protecções laterais em 

alguns locais da Rua da Boavista.--------------------------------------------------------------------------------- 

Maria da Trindade Correia Pedro alertou sobre a avaria do sistema de ar condicionado na Casa 

Mortuária, o espelho de trânsito partido em frente à Rua do Bom Jesus e questionou sobre o 

ponto de situação da Urbanização Jovem.---------------------------------------------------------------------- 
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Carlos Manuel Marciano de Jesus alertou acerca do entupimento de um aqueduto na Rua do 

Choupinho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

informações: quanto ao multibanco o Executivo continua a aguardar uma resposta por parte 

das entidades bancárias; sobre o cruzamento da Corredoura o Executivo informou que será 

feita a pintura e sinalização horizontal, contudo a construção de uma rotunda não se torna 

viável segundo parecer técnico; sobre a instalação da Fibra Óptica o Executivo informou que 

no primeiro trimestre de dois mil e dezanove esta será colocada nas escolas na sede de 

Freguesia, não sabendo qual a data em que a mesma ficará disponível para a população em 

geral; sobre o estado da Rua Nossa Senhora das Mercês na localidade das Hortas o Executivo 

registou e informou que em princípio no primeiro trimestre do próximo ano esta será 

reparada; sobre as protecções laterais na Rua da Boavista o Executivo registou e informou que 

essa situação será analisada pelos técnicos da Câmara Municipal de Caldas da Rainha; sobre a 

avaria no sistema de Ar Condicionado da Casa Mortuária o Executivo registou a informação, 

sobre o espelho de trânsito o Executivo informou que o mesmo será substituído logo que 

possível e 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 

dois mil e dezanove; sobre o aqueduto entupido na Rua do Choupinho o Executivo informou 

que o mesmo será reparado logo que possível.---------------------------------------------------------------

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

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

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

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE.------------------------------------------------------------------------------ 

1.º PONTO: APROVAÇÃO DE PROTOCOLOS ANUAIS DE APOIO – CÂMARA MUNICIPAL.--------- 

Os referidos Protocolos foram apresentados pelo Executivo e tendo sido colocados a votação 

foram aprovados por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
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2.º PONTO: APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO 

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

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 dezanove é de 199.308,41 euros sendo 

148.884,41 euros de receita corrente e 50.424,00 euros de receita de capital. Em termos de 

despesa este Orçamento prevê 148.871,41 euros de despesas correntes e 50.437,00 euros de 

despesas de capital. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após todos os esclarecimentos o orçamento foi colocado a votação tendo sido aprovado por 

unanimidade e assinado por todos os presentes. ------------------------------------------------------------ 

3.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. --------------------------------------------------------------------------------------- 

4.º PONTO: PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE (PARA 

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

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

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

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 dezanove, após ser colocado a votação, o mapa de 

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

6.º PONTO: INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA JUNTA DE 
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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. ------------------------------------------- 

7.º PONTO: OBRAS EFETUADAS NO QUARTO TRIMESTRE DE DOIS MIL E DEZOITO (PARA 

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

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

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

8.º PONTO: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE. ------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta António Henrique Colaço informou que o Executivo esteve presente no 

Congresso da ANAFRE em Leiria que se realizou no dia onze de Dezembro, esteve também o 

Executivo presente nas cerimónias fúnebres do Dr. Luís Ribeiro que era Presidente da 

Assembleia da Câmara Municipal de Caldas da Rainha; agradeceu a participação no peditório 

anual dos Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha e informou que o valor recolhido na 

Freguesia totalizou três mil e quinhentos euros; terminou a sua intervenção com uma 

mensagem de Natal/encerramento do ano civil. ------------------------------------------------------------- 

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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