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Aos seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia de Carva-

lhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores:_______________  

Presidente – Carlos Alberto Pereira Freitas, Secretário – Luís Manuel do Coito Machado e 

a Tesoureira – Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordi-

nária da Junta.______________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas dezanove horas e trinta minutos foi declarada aberta a 

reunião.___________________________________________________________________ 

DELIBERAÇOES DIVERSSAS:_____________________________________________ 

O Presidente da Junta informou o Executivo que por seu despacho mandou executar: 

a) O pagamento da fatura nºA/6594 no valor de cento e trinta e quatro euros e oito cên-

timos referente a manutenção de extintores._________________________________ 

b) O pagamento no valor de cem euros à Associação R.D.C. de Santana referente ao 

subsídio do evento do dia do Sócio._______________________________________ 

c) O pagamento extraordinário da fatura nº FA2022/674 referente ao Transporte Intra-

comunitário- Exportação ajuda humanitária à Ucrânia, no valor de trezentos e seten-

ta e cinco euros._______________________________________________________ 

d) O pagamento no valor de trezentos euros à Associação R. D. C. de Santana referente 

ao subsídio anual de 2022.______________________________________________ 

e) O pagamento no valor de trezentos euros à Associação Desportiva e Recreativa Car-

valhal Benfeito referente ao subsídio anual de 2022.__________________________ 

f) O pagamento de mil euros ao Centro Social P. Nª. SRª. Mercês Carvalhal Benfeito, 

como subsidio extraordinário para a comparticipação de custos com equipamentos._ 

_________________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade:______________________________________ 

a) Pedir orçamento para a instalação de sistema de ar condicionado para a casa mortuá-

ria._________________________________________________________________ 

b) Pedir orçamento de um novo sistema de impressão e copia para a secretaria da Junta 

de Freguesia._________________________________________________________ 

OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS:______________________________ 
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a) Limpeza de bermas e valetas com niveladora, retroescavadora e camião em diversos 

locais da freguesia.____________________________________________________ 

b) Serviço de frota em manutenção e reparação de vários caminhos agrícolas da Fre-

guesia.______________________________________________________________ 

c) Alcatroamentos em diversas ruas da freguesia tais como:______________________ 

Quinta do Bravo- Rua dos Barros; Rua do Lagar; Rua dos Casaleiros.____________ 

Barrocas- Rua do Sobreiro; Rua da Barroca; Rua do Areeiro.___________________ 

Antas- Rua São Brás.__________________________________________________ 

Hortas- Rua das Hortas.________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO DO ANO 2022._______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade proceder à segunda revisão do Orçamento da 

receita e da despesa do ano dois mil e vinte e dois, introduzindo e reforçando:___________ 

Na receita:________________________________________________________________ 

0603010500-“DGAL-Artº 38º, nº8 da lei nº 73/2013”- a quantia de nove mil cento e trinta e 

três euros._________________________________________________________________ 

Na despesa:_______________________________________________________________ 

0101010000-“Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos”- no valor 

de cento e vinte e cinco euros._________________________________________________ 

0102130200-“Senhas de Presença da Assembleia”- no valor de cinco euros.____________ 

0201020200-“Gasóleo”- no valor de mil euros.___________________________________ 

0201090000-“Produtos químicos e farmacêuticos”- no valor de mil euros.______________ 

0202250200-“Outros serviços”- no valor de mil e três euros._________________________ 

0407010100-“Instituições e Coletividades da Freguesia”- no valor de mil euros._________ 

0701041200-“Cemitérios”- no valor de cinco mil euros.____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS DA RAINHA NA 

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO._______________________________ 
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O Executivo da Junta de Freguesia de Carvalhal Benfeito tomou conhecimento e deliberou 

por unanimidade, aprovar o contrato da Delegação de Competências entre a Junta de Fre-

guesia de Carvalhal Benfeito e a Camara Municipal de Caldas da Rainha no valor de seis 

mil e noventa e dois euros e vinte e quatro cêntimos referente a aquisição de escorrega para 

o Parque do Jardim de Infância do Carvalhal Benfeito.______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE AS ÁREAS DE REABILITAÇÃO___ 

___________________URBANA NA FREGUESIA (A.R.U.S)._____________________ 

Realizou-se no dia Dois do mês de Junho uma sessão de esclarecimento sobre a Área de 

Requalificação Urbana da Freguesia do Carvalhal Benfeito, com a presença dos arquitetos 

da Camara Municipal e com o público interessado.________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________BALANCETES DE TESOURARIA_______________________ 

Presentes e analisados os balancetes de tesouraria reportados ao último 

mês.____________________________________________________________________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião o Executivo deliberou aprovar a pre-

sente ata em minuta. _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e duas horas, foi declarada encerrada a reu-

nião da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente, pelo Secretário 

que redigiu esta acta e pela Tesoureira.__________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRO-  

 
  

 


