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Aos sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e um, nesta Freguesia de Carvalhal 

Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente – António 

Henrique Colaço, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e a Tesoureira - Maria João dos 

Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. 

__________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas foi declarada aberta a reunião. ____________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS_______________________ 

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

a) O pagamento de fatura referente a colocação de Porta em painel de rede e poste na 

entrada do J.I. de Carvalhal Benfeito, no valor de duzentos e cinquenta e quatro euros e 

quarenta e cinco cêntimos. _______________________________________________ 

b) O pagamento de factura referente à aquisição de um abrigo de passageiros no valor de 

novecentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos. _________________________ 

c) O pagamento de factura referente a pintura de diversas fontes e lavadouros na freguesia 

no valor de dois mil quatrocentos e quarenta euros e trinta e dois cêntimos. _________ 

d) O pagamento de Donativo para a compra de novas fardas do Núcleo BTT da Associa-

ção Desportiva e Recreativa de Carvalhal Benfeito, no valor de quinhentos euros. ___ 

e) O pagamento de factura referente ao aluguer de insuflável para atividade do Jardim de 

Infância e EB1 de Carvalhal Benfeito, no valor de noventa e nove euros. __________ 

f) O pagamento de factura referente a compra de termoacumulador para a cozinha do 

Jardim de Infancia de Carvalhal Benfeito, no valor de duzentos e cinquenta e cinco 

euros e dezassete cêntimos. ______________________________________________ 

g) O pagamento das gratificações dos membros da mesa de voto para a Eleição para o 

Presidente da República, no valor total de duzentos e cinquenta e nove euros e sessenta 

e cinco cêntimos. _______________________________________________________ 
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h) O pagamento do Subsidio anual referente ao ano dois mil e vinte e um, à Associação 

Desportiva e Recreativa de Carvalhal Benfeito no valor de duzentos e cinquenta euros.   

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Adjudicar à empresa José da Silva Paulo a empreitada “Fornecimento e Assentamento 

de Calçada e Construção de muro” na Rua Sra. das Mercês, junto ao cruzamento para o 

Casal Fialho, pelo valor de sete mil seiscentos e trinta e cinco euros acrescido de Iva à 

taxa legal em vigor, por ser o que tem menor custo dos orçamentos recibos. ________ 

b) Adjudicar a aquisição de algumas placas de início de localidade, de Freguesia e setas 

de indicação, para colocar em diversos locais da freguesia. _____________________ 

c) Conceder a Hermínia Teresa Isabel, um terreno no cemitério de Carvalhal Benfeito, 

medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, compreendido pelo covato número 

quatrocentos e sete, destinado a sepultura perpétua._____________________________ 

d) Proceder à Alteração numero um ao Orçamento da Despesa: ____________________ 

REFORÇO: __________________________________________________________ 

           01011401 – Subsídio de férias, no valor de dez euros; _________________________ 

          01011402 – Subsídio de Natal, no valor de dez euros; _________________________ 

          DIMINUIÇÃO: _______________________________________________________ 

         01030500 – Contribuições para a segurança social, no valor de vinte euros; _________ 

e) Atribuir à Associação Desportiva e Recreativa de Carvalhal Benfeito o subsídio refe-

rente ao ano anterior, que não nos tinha sido solicitado por a Associação ter estado 

fechada devido à Covid-19._____________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

     a) Mini Frota para retirar quebradas nos Caminhos Agrícolas. _______________________ 

     b) Inicio dos trabalhos da obra de Saneamento Básico das Antas. _________________ 

     c)  Pulverização de Calçadas e valetes em diversos  locais da freguesia. ______ 

    d) Trabalho de Roça e Mini Giratória no caminho Agrícola do Vale Malveira. ___________ 

    e) Limpeza manual de valetas de cimento entre a Estrada Nacional trezentos e sessenta e o  
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   lugar das Antas. _________________________________________________________ 

f) Inicio das obras de construção de muro de encosto e colocação de calçada, na Rua Sra. 

das Mercês junto ao cruzamento para o Casal Fialho. ___________________________ 

__________________________CORRESPONDÊNCIA_____________________________ 

a) Recebemos email da Caixa de Crédito Agrícola Mutua de Caldas da Rainha, em 

resposta a email e carta enviada pela Junta de Freguesia sobre o assunto “Colocação 

de ATM”, em que nos informaram que voltaram a analisar de forma detalhada o 

nosso pedido, e que a sua decisão é considerar o pedido “Indeferido” __________ 

_________________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 presente 

Ata em minuta. _____________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e uma horas , foi declarada encerrada a reunião 

da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente, pelo Secretário que redi-

giu esta ata e pela Tesoureira. _________________________________________________ 

 
PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA- 
 


