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Aos seis dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte, 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 seguro de acidentes de trabalho da funcionária e Eleitos locais no 

valor de quatrocentos e sessenta e sete euros e trinta e sete cêntimos. ____________ 

b) O pagamento de seguro Multirriscos do Edifico Sede da Junta de Freguesia no valor 

de quatrocentos e quarenta e oito euros e sessenta e um cêntimos. ______________ 

c) O pagamento de factura referente à aquisição de um Ar Condicionado para a Secre-

taria da Junta de Freguesia no valor de mil e trinta e um euros e noventa e sete cên-

timos. ______________________________________________________________ 

d) O pagamento de factura referente a reparação na viatura 63-92-VV, no valor de 

noventa e sete euros e setenta cêntimos. ___________________________________ 

e) O pagamento de factura referente a oferta de livros aos alunos do Jardim de Infância 

e Escola Primária de Carvalhal Benfeito, no valor de cento e oitenta e três euros e 

trinta cêntimos. ______________________________________________________ 

f) O pagamento de factura referente à compra de um frigorífico para a Junta de Fre-

guesia, no valor de cento e oitenta e nove euros. ____________________________ 

g) O pagamento de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Caldas da Rainha, no valor de trezentos euros. _____________________________ 

h) O pagamento de factura referente a assistência técnica no servidor, no valor de cento 
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e dez euros e setenta cêntimos. _________________________________________ 

i) O pagamento de factura referente a pequenas reparações no Jardim de Infância e 

EB1 de Carvalhal Benfeito, no valor de trezentos euros e sessenta e dois cêntimos.  

j) O pagamento de factura referente a material de limpeza e higiene no valor de cem 

euros e vinte cinco cêntimos. ___________________________________________ 

k) O pagamento de factura referente a serviços de manutenção e conservação de cami-

nhos agrícolas, no valor de mil cento e cinquenta euros e dez cêntimos. __________ 

l) O pagamento de factura referente à aquisição de dispensador de álcool gel com 

pedal para colocar na Junta de Freguesia, no valor de cento e cinquenta e três euros e 

setenta e cinco cêntimos. ______________________________________________ 

m) O pagamento do seguro de acidentes de trabalho de pessoal eventual, no valor de 

trezentos e oito euros e setenta cêntimos. __________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ______________________________________ 

a) Na sequencia de acidente de viação que danificou o Chafariz das Cruzes, o executi-

vo deliberou participar o mesmo ao seguro, que após peritagem aos danos causados, 

pagou a quantia de  dois mil setecentos e oitenta e dois euros, à Junta de Freguesia 

de Carvalhal Benfeito  correspondente  ao orçamento mais baixo apresentado. Para 

além das obras que constam no orçamento e que foram adjudicadas ao empreiteiro, o 

Executivo deliberou suportar o custo com a restante pintura do chafariz que não foi 

danificada pelo acidente. ___________________________________________ 

b) Proceder à alteração numero oito do Orçamento da Despesa: __________________ 

REFORÇO: ________________________________________________________ 

01010404 – Pessoal em funções, no valor de vinte e oito euros e quarenta e quatro 

cêntimos. __________________________________________________________ 

01030901 – Seguro de Acidentes de Trabalho, no valor de setenta e seis euros e sete 

cêntimos. __________________________________________________________ 

0202030301 – Manutenção de Espaços envolventes – Pré-Escolar e 1.ª Ciclo, no 
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valor de noventa euros. ________________________________________________ 

DIMINUIÇÃO: ____________________________________________________ 

01011301 – Pessoal em Funções – Subsidio de Refeição, no valor de vinte e oito 

euros e quarenta e quatro cêntimos. ______________________________________ 

02020305 – Limpeza de vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros, no valor de 

cento e sessenta e seis euros e sete cêntimos. _______________________________ 

c) Conceder a Maria de Jesus Franco Francisco Costa, um terreno no cemitério de Car-

valhal Benfeito, medindo uma vírgula setenta e um metros quadrados, compreendido 

pelo covato número Trezentos e Noventa do talhão quatro, destinado a sepultura 

perpétua. ___________________________________________________________ 

d) Conceder a Gracinda da Nazaré Fialho, um terreno no cemitério de Carvalhal Ben-

feito, medindo uma vírgula setenta e um metros quadrados, compreendido pelo 

covato número quatrocentos e oito do talhão quatro, destinado a sepultura perpétua.  

e) Conceder a Hélder José Inácio Evangelista, um terreno no cemitério de Carvalhal 

Benfeito, medindo uma vírgula setenta e um metros quadrados, compreendido pelo 

covato número quatrocentos e quatro do talhão quatro, destinado a sepultura perpé-

tua. _______________________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Limpeza de vala na Rua Padre Bonifácio. _________________________________ 

b) Limpeza de valetas manualmente em diversas ruas 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. ____________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


