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Aos quatro dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezanove, 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 factura referente à aquisição de produtos fitofarmacêuticos no valor 

de duzentos e sessenta e nove euros e noventa e seis cêntimos. _________________ 

b) O pagamento de factura referente a reparação e pintura do baloiço da EB1 de Carva-

lhal Benfeito, no valor de duzentos e vinte e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos. 

c) O pagamento de factura referente a colocação de um jogo de pastilhas na viatura 27-

05-ZR, no valor de quarenta e quatro euros e dezoito cêntimos. _________________ 

d)  O pagamento do Subsídio anual dois mil e dezanove ao Centro Social e Paroquial 

de Nossa Senhora das Mercês no valor de duzentos e cinquenta euros, conforme 

estipulado no regulamento de atribuição de subsídios às Associações/Instituições da 

freguesia. __________________________________________________________ 

e) O pagamento de factura referente a manutenção e conservação de caminhos agríco-

las no valor de quinhentos e trinta e sete euros e noventa e cinco cêntimos. _______ 

f) O pagamento de factura referente a diversas reparações no Jardim de Infância de 

Carvalhal Benfeito, no valor de quatrocentos e catorze euros e oitenta e nove cênti-

mos. _______________________________________________________________ 

g) O pagamento de factura referente a diversas reparações na Escola EB1 de Carvalhal 

Benfeito no valor de duzentos e quatro euros e trinta e nove cêntimos. ___________ 

h) O pagamento de factura referente ao contrato de assistência técnica – excedente 
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cópias ano dois mil e dezanove no valor de cento e quarente e cinco euros e quarenta 

cêntimos. __________________________________________________________ 

i) A atribuição de um Donativo à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Caldas da Rainha referente ao Cortejo de Oferendas de dois mil e dezanove, no 

valor de cem euros. ___________________________________________________ 

j) O pagamento ao Centro Social e Paroquial de Nossa Sra. das Mercês no valor de 

cinquenta euros referente a atividade do almoço de São Martinho, conforme estipu-

lado no Regulamento de atribuição de subsídios às Associações/Instituições da fre-

guesia. _____________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ____________________________________ 

a) Aprovar a Adenda ao Contrato de Delegação de Competências da Câmara Municipal 

de Caldas da Rainha na Junta de Freguesia de Carvalhal Benfeito, que prevê que a 

Junta de Freguesia deixa de assegurar os transportes escolares a partir do ano dois 

mil e vinte, passando essa competência a ser assegurada pela Camara Municipal de 

Caldas da Rainha. ___________________________________________________ 

b) Aprovar o Contrato de Delegação de Competências da Câmara Municipal das Cal-

das da Rainha na freguesia de Carvalhal Benfeito, referente a Reparação da Escola 

Básica de Carvalhal Benfeito (substituição de telas em duas janelas), no valor de 

Novecentos e dez euros e vinte cêntimos. __________________________________ 

c) Conceder a Margarida da Conceição José Querido, um terreno no cemitério de Car-

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

pelo covato número quatrocentos e dois do talhão quatro, destinado a sepultura per-

pétua. ___________________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a)  Três dias de Roça Caniços em diversas ruas e caminhos da freguesia. ___________ 

b) Reparação de dois aquedutos na freguesia. _________________________________ 

_________________BALANCETES DE TESOURARIA______________________ 

Presentes e analisados os balancetes de tesouraria reportados ao último mês. ___________ 
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APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião a Junta deliberou aprovar a presente 

Ata em minuta. ___________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e duas horas, foi declarada encerrada a reu-

nião 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- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


