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Aos cinco dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezoito, nesta Freguesia de Car-

valhal 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 do valor de cinquenta euros ao Centro Social e Paroquial de Nossa 

Senhora das Mercês, para comparticipação da actividade almoço de São Martinho, 

em conformidade com o Regulamento de atribuição de subsídios às Associações / 

Instituições da Freguesia. _______________________________________________ 

b) O pagamento de factura referente à compra de manilhas, no valor de cento e noventa 

e seis euros e quarenta e três cêntimos. ____________________________________ 

c) O pagamento de factura referente ao Estofe de um banco da carrinha 23-67-KD, no 

valor de duzentos e trinta e três euros e trinta e cinco cêntimos. _________________ 

d) O pagamento de duas  facturas referente a diversos serviços de manutenção e repa-

ração de  canalizações, no valor de quinhentos e vinte e três euros e setenta e sete 

cêntimos. ___________________________________________________________ 

e) O pagamento de factura referente a pequenas reparações elétricas no valor de duzen-

tos e quarenta e cinco euros e sessenta e três cêntimos. _______________________ 

f) O pagamento de factura referente a revisão na viatura opel, no valor de sessenta e 

um euros e cinquenta cêntimos. __________________________________________ 

g) O pagamento de factura referente a assistência técnica ao Ar Condicionado da 

Secretaria da Junta no valor de duzentos euros e quarenta e nove cêntimos. _______ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 



 
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

ACTA N.º 14/2018 
 
 

2 
 

a) Conceder a Firmino Fialho da Costa, um terreno no cemitério de Carvalhal Benfeito, 

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

número trezentos e oitenta e nove do talhão quatro, destinado a sepultura perpétua. _ 

b) Conceder a António Querido Siopa, um terreno no cemitério de Carvalhal Benfeito, 

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

número trezentos e noventa e oito do talhão quatro, destinado a sepultura perpétua. _ 

c) Deferir o pedido do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, referente ao 

pedido de compra de um leitor de DVD para a sala do prolongamento do Jardim de 

Infância. ____________________________________________________________ 

d) Proceder à alteração número seis ao orçamento da despesa: ____________________ 

REFORÇO: ________________________________________________________ 

Rubrica 020105 – Alimentação – Refeições Confeccionadas no valor de cem euros.  

Rubrica 020120 – Material de educação, cultura e recreio no valor de quinze euros.  

Rubrica 02020302 – Manutenção de Abrigos de Passageiros no valor de trinta e cin-

co euros e quarenta cêntimos. ___________________________________________ 

Rubrica 02020303 – Manutenção de Espaços Envolventes – 1.º Ciclo e Pré-Escolar 

no valor de trezentos e cinquenta euros. ___________________________________ 

Rubrica 02020306 – Pequenas Reparações de Escolas e Jardim de Infância no valor 

de novecentos euros. __________________________________________________ 

Rubrica 02020902 – Telemóveis no valor de vinte e cinco euros e setenta e dois cên-

timos. ______________________________________________________________ 

Rubrica 020219 – Assistência Técnica  no valor de trezentos euros. _____________ 

Rubrica 04070101 – Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das 

Mercês no valor de quatro mil euros. _____________________________________ 

Rubrica 04070104 – Outras instituições sem fins lucrativos no valor de mil e qui-

nhentos euros. ________________________________________________________ 

DIMINUIÇÃO: _____________________________________________________ 

Rubrica 01010402 – Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório no 
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valor de trezentos e quarenta e dois euros. __________________________________ 

Rubrica 01011301 – Pessoal em Funções – Subsidio de Refeição no valor de Sessen-

ta e cinco euros. ______________________________________________________ 

Rubrica 020115 – Prémios, condecorações e ofertas no valor de cinquenta euros. __ 

Rubrica 020118 – Livros e documentação técnica no valor de dez euros. _________ 

Rubrica 020121 – Outros Bens no valor de cem euros. ________________________ 

Rubrica 02020304 – Manutenção de Salas devolutas do 1.º Ciclo no valor de cin-

quenta euros. ________________________________________________________ 

Rubrica 02020307 – Manutenção e Conservação de Caminhos no valor de seis mil 

cento e vinte e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos. _______________________ 

Rubrica 02020904 – Despesas com serviços CTT no valor de cinquenta euros. ____ 

Rubrica 020210 – Transportes no valor de dez euros. _________________________ 

Rubrica 020211 – Representação dos serviços no valor de sessenta e nove euros e 

sessenta e três cêntimos. ________________________________________________ 

Rubrica 020213 – Deslocações e estadas no valor de oitenta e três euros e setenta e 

cinco cêntimos. _______________________________________________________ 

Rubrica 020216 – Seminários, exposições e similares no valor de dez euros. ______ 

Rubrica 020217 – Publicidade no valor de dez euros. _________________________ 

Rubrica 02022002 – Outros trabalhos especializados no valor de onze euros. ______ 

Rubrica 020224 – Encargos de cobrança de receitas no valor de quarenta euros ____ 

Rubrica 02022502 – Outros Serviços no valor de dez euros. ___________________ 

Rubrica 0602030502 – Inaugurações e Sessões de esclarecimento no valor de dez 

euros. ______________________________________________________________ 

Rubrica 0602030503 – Organização do Passeio Sénior no valor de cento e cinquenta 

e quatro euros e noventa cêntimos. _______________________________________ 

0602030507 – Quota ANAFRE no valor de vinte e quatro euros e trinta e nove cên-

timos. ______________________________________________________________ 

e) Proceder à Modificação número três ao Plano de Acções mais relevantes. ________ 
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Reforço da Rubrica 04070101 – Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial 

N.ª Senhora das Mercês no valor de quatro mil euros. ________________________ 

Diminuição da Rubrica 0602030503 – Passeio Sénior  no valor de cento e cinquenta 

e quatro euros e noventa cêntimos. _______________________________________ 

f) Atribuir um subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cal-

das da Rainha, no valor de cento e doze euros e cinquenta cêntimos, referente ao 

Cortejo de oferendas de dois mil e dezoito. _________________________________ 

g) Atribuir ao Centro Social e Paroquial de Nossa Sra. das Mercês, o valor de mil e 

quinhentos euros para comparticipação na aquisição de viatura, em conformidade 

com o estipulado no Regulamento de atribuição de subsídios às Associações / Insti-

tuições da freguesia. ___________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Serviço de limpeza de valetas com niveladora e mini frota, em diversas ruas da fre-

guesia. _____________________________________________________________ 

b) Serviço de roça caniços em diversos caminhos e ruas da freguesia. ______________ 

_________________BALANCETES DE TESOURARIA______________________ 

Presentes e analisados os balancetes de tesouraria reportados ao último mês. ___________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião a Junta deliberou aprovar a presente 

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 pela Presidente, 

pelo Secretário que redigiu esta ata e pelo Tesoureiro. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA- 
 
 


