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Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia 

de Carvalhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presiden-

te – Carlos Alberto Pereira Freitas, Secretário – Luís Manuel do Coito Machado e a Tesou-

reira – Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião extraordinária 

da Junta. ________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas e trinta minutos foi declarada aberta a reunião. 

_________________________________________________________________________ 

ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS – O Executivo, no 

uso da sua competência nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do art.34 da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redação da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e da alínea a) 

do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro deliberou, por unanimidade, elaborar 

e aprovar o Orçamento Financeiro da Junta de Freguesia para o ano de dois mil e vinte e 

três, o qual apresenta o valor total de duzentos e doze mil novecentos e seis euros e sessenta 

e um cêntimos tanto na receita como na despesa e submetê-lo à apreciação e votação da 

Assembleia de Freguesia. ____________________________________________________ 

PLANO DE ACTIVIDADES E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – O 

Executivo, no uso da sua competência nos termos do disposto na alínea a) do nº 2 do art.º 

34º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redação da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro e a alínea a) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro deliberou, por 

unanimidade, elaborar e aprovar o Plano de Atividades e o Plano Plurianual de Investimen-

tos para o ano de dois mil e vinte e três. O Plano Plurianual de Investimentos será apresen-

tado à Assembleia de Freguesia para aprovação, e o Plano de Atividades para conhecimen-

to._______________________________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA COMPROMISSOS PLURIANUAIS: ________ 

O Executivo deliberou, por unanimidade aprovar a Autorização Genérica para Compromis-

sos Plurianuais, e submetê-lo à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia. 

_________________________________________________________________________ 
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MAPA DE PESSOAL – O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa de Pes-

soal, onde estão descritas as atividades e competências da funcionária da Junta de Fregue-

sia, assim como a categoria profissional. O Mapa de Pessoal será apresentado à Assembleia 

de Freguesia para aprovação. _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

REGULAMENTO TABELA DE TAXAS E PREÇOS DA FREGUESIA DE CAR-

VALHAL BENFEITO: 

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento de Tabela de Taxas e Pre-

ços da Freguesia de Carvalhal Benfeito, e submetê-lo à aprovação da Assembleia de Fre-

guesia.___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

DELIBARAÇÕES DIVERSAS:______________________________________________ 

No seguimento da visita do Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, para 

verificação e reconhecimento no local de algumas situações problemáticas na Freguesia, 

apreciou-se o estado de conservação do Parque Infantil instalado no recinto da Associação 

de Santana e aberto ao público infantil, tendo-se concluído que não cumpre os requisitos de 

manutenção e segurança exigidos pela atual legislação. Neste contexto, foi sugerido e 

mutuamente aceite propor à Direção da Associação de Santana a cedência do espaço à Jun-

ta de Freguesia, através de protocolo a estabelecer entre ambas as entidades, a fim de ser 

feita uma reabilitação total do referido espaço e respetiva manutenção durante a vigência do 

protocolo, passando esse espaço a ser considerado de interesse público para a Freguesia. 

Após as conversações entre o presidente da Câmara Municipal e o Presidente da Junta de 

Freguesia, o presidente da Junta propôs e o Executivo aprovou por unanimidade convocar a 

Direção da Associação de Santana para uma reunião na sede da Junta de Freguesia, afim de 

lhes ser apresentada a proposta de protocolo de cedência do espaço, mediante investimento 

total da reabilitação do espaço e futura manutenção, suportado pela Junta de Freguesia com 

reembolso total de custo por parte da Câmara Municipal através de protocolo próprio a rea-

lizar para o efeito.___________________________________________________________ 
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Esta decisão de investimento total de requalificação e manutenção do parque infantil resulta 

do facto de ser um espaço de interesse geral para as crianças da Freguesia e de outras que 

nos visitem, proporcionando-lhes um espaço de lazer e de divertimento com segurança.___ 

_________________________________________________________________________      

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 e quinze minutos, foi declarada 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente, 

pelo Secretário que redigiu esta ata e pela Tesoureira.______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA-  
 

 

 

 

 


