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Aos cinco dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia de 

Carvalhal 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 vinte e horas e trinta minutos foi declarada aberta a reu-

nião.___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS:_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

a) O pagamento da fatura nº 0000245980/2022 no valor de cento e treze euros e dezas-

seis cêntimos referente ao contrato de renting da fotocopiadora._________________ 

b) O pagamento da fatura nº B/35279 no valor de cento e cinquenta e oito euros e cin-

quenta e cinco cêntimos referente a manutenção mensal de software._____________ 

c) O pagamento da fatura nº 101/1170 no valor de oitocentos e sessenta e sete euros e 

quinze cêntimos referente a serviços cemiteriais.____________________________ 

d) O pagamento no valor de novecentos e noventa euros ao Agrupamento de Escolas 

Rafael Bordalo Pinheiro, referente à verba protocolada para Limpeza da EB1 e J.I de 

Carvalhal Benfeito.____________________________________________________ 

e)  O pagamento da fatura nº 202205711/008389 no valor de cento e setenta e nove 

euros referente à compra de um Desumidificador para a Junta de Freguesia._______ 

f) O pagamento da apólice nº 003643230 no valor de cento e sessenta e três euros e 

vinte e cinco cêntimos referente ao seguro do recheio do J.I de Carvalhal Benfeito/ 

cozinha._____________________________________________________________ 

g) O pagamento da fatura nº 2022/42 no valor de oitocentos e quarenta e oito euros 

referente ao serviço de limpeza e corte de canas na Rua dos Tron-

cos.______________________________________________________________ 

h) O pagamento do recibo nº 823 à Fabrica da Igreja da Freguesia de Carvalhal Benfei-
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to no valor de cento e cinquenta euros referente a comparticipação no Evento “Ilu-

minação de Natal 2021”._____________________________________________ 

i) O pagamento do recibo nº 2022/000027 ao Centro Social e Paroquial de Nossa 

Senhora das Mercês no valor de cem euros referente a comparticipação para o Even-

to “Tasquinhas de Verão 2022”.__________________________________________ 

j) O pagamento do recibo nº 2022/000028 ao Centro Social e Paroquial de Nossa Sra. 

Das Mercês no valor de cem euros referente a comparticipação no Evento “Almoço 

de São Martinho”._____________________________________________________ 

k) O pagamento da fatura recibo nº 2022/2604 no valor de cento e vinte e um euros e 

cinquenta e dois cêntimos referente a compra de quadro Branco 200x120cm para a 

EB1 de Carvalhal Benfeito._____________________________________________ 

l) O pagamento da fatura recibo nº 99 no valor de trezentos e trinta euros referente à 

pintura de passadeiras na Freguesia de Carvalhal Benfeito._____________________ 

m) O pagamento da fatura nº 2022/988 no valor de novecentos e vinte e dois euros e 

cinquenta cêntimos referente a ativação de licença anual de Software GES Autarquia 

Profissional.__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade:______________________________________ 

a) Comunicar à Câmara Municipal a deliberação da Associação de Santana sobre a 

aceitação do protocolo de cedência do espaço do parque infantil do recinto da Asso-

ciação, na sequência da deliberação de aceitação por unanimidade da cedência do 

espaço, expressa pela Associação de Santana na sua acta nº 30 /2022 que se anexa a 

esta acta da Junta de Freguesia e que dela fará parte integrante._________________ 

O Executivo deliberou também por unanimidade solicitar à Câmara Municipal apoio 

técnico para a redação dos respetivos protocolos a realizar._____________________ 

b) Atribuir um Subsidio aos Bombeiros Voluntários de Caldas da Rainha no valor de 

cento e cinquenta euros, conforme estipulado no Regulamento de atribuição de sub-

sídios às Associações / Instituições. _______________________________________ 

c) Estabelecer o montante máximo de duzentos e cinquenta euros para a compra de 
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presentes de natal para os alunos da escola EB1 de Carvalhal Benfeito e para o Jar-

dim de Infância._______________________________________________________ 

d) Proceder a abertura de novo concurso para o Jardineiro e Empresa de limpeza que 

prestam serviços na Freguesia.___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade:______________________________________ 

a)  Proceder à oitava revisão do orçamento da despesa do ano dois mil e vinte e dois, 

introduzindo e reforçando:______________________________________________ 

Diminuir a rúbrica:_______________________________________________________ 

0201020200-“Gasóleo”- a quantia de quatrocentos e dois euros e quarenta cêntimos.____ 

02010210000 – “Outros bens” – a quantia de quatrocentos euros. ___________________ 

Reforçar as rúbricas:______________________________________________________ 

0103050100-“Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)”- a quantia de vinte 

e quatro euros e nove cêntimos. _____________________________________________ 

0202030601- “Pequenas reparações no pré- escolar e 1º ciclo” – a quantia de duzentos e 

sete euros e cinquenta e cinco cêntimos”._______________________________________ 

0407010300 – “Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Mer-

cês” – a quantia de quinhentos e setenta euros e setenta e seis cêntimos._______________ 

_______________________________________________________________________ 

OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS:______________________________ 

a) Limpeza de bermas e valetas na rua do campo da bola no lugar das Hortas. _______ 

b) Dois dias de serviço de três homens no desentupimento de aquedutos e limpeza de 

valetas. ____________________________________________________________ 

c) Serviços de roça caniços durante três dias em diversas ruas e Caminhos da Fregue-

sia._________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

APROVAÇÃO EM MINUTA: No final da reunião o Executivo deliberou por unanimida-

de aprovar a presente acta em minuta. __________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas e trinta minutos, foi declarada 



   
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

                          ACTA N.º 17/2022 

4 de 4 

 

 

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

pelo Secretário, que a redigiu e pela Tesoureira.___________________________________  

PRESIDENTE- 

 

SECRETÁRIO- 

 

TESOUREIRO-  

 
 

 

 


