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

lhal 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 factura referente a compra de consumíveis para a Secretaria da Jun-

ta no valor de duzentos e vinte e quatro euros e setenta e três cêntimos. __________ 

b) O pagamento de factura referente a compra de azulejos com o brasão da freguesia 

para colocar na entrada da sede da Junta no valor de cento e vinte euros. ________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ______________________________________ 

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

trezentos euros,  conforme estipulado no Regulamento de atribuição de subsídios às 

Associações / Instituições. ____________________________________________ 

b) Proceder à Alteração número sete ao orçamento da Despesa: __________________ 

REFORÇAR: ______________________________________________________ 

01011401 – Subsídios de pessoal em funções, no valor de quatro euros e setenta e 

quatro cêntimos. ____________________________________________________ 

01011402 – Subsídios de Órgãos de Soberania, no valor de três euros e sessenta e 

seis cêntimos. ________________________________________________________ 

02020101 – Água, no valor de cinquenta euros. _____________________________ 

07011100 – Ferramentas e utensílios, no valor de duzentos euros. _______________ 

DIMINUIÇÃO: ____________________________________________________ 
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01010100 – Titulares de órgãos de Soberania e membros de órgãos autárquicos, no 

valor de oito euros e quarenta cêntimos. ___________________________________ 

02020309 – Manutenção do cemitério e Casa Mortuária, no valor de cinquenta 

euros. _____________________________________________________________ 

0701041304 – Outras construções Diversas, no valor de duzentos euros. _________ 

c) Após analise aos orçamentos pedidos, adjudicar à empresa Climoeste a aquisição e 

instalação de um Aparelho de  Ar Condicionado para a sede da Junta de Freguesia 

no valor de mil e trinta e um euros e noventa e sete cêntimos, acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor. __________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Regularização de pavimentos na Rua de N. Sra. das Mercês, desde Santana até ao 

limite da freguesia no lugar das Hortas. ____________________________________ 

b) Regularização de pavimentos e colocação de valetas em cimento na Rua Principal 

do Vale da Vaca e na Rua das Eiras no lugar das Eiras. _______________________ 

c) Reparação de quebrada com colocação de tapete na Rua da Bela Vista no Casal Fia-

lho. _______________________________________________________________ 

d) Colocação de sinais de trânsito no cruzamento da Corredoura. _________________ 

e) Colocação de bases e proteções de caixotes do lixo em diversos locais da freguesia. 

f) Roça caniços em diversos locais da freguesia. ______________________________ 

_________________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 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. ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 



 
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

 
ACTA N.º 12/2020 

 
 

3 
 

________________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


