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Aos quatro dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezassete, nesta Freguesia de 

Carvalhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente - 

Maria João Dos Santos Ribeiro Querido, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e o 

Tesoureiro - António Henrique Colaço, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. _ 

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

_________________________________________________________________________ 

________________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS_______________________ 

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

a) O pagamento de fatura relativa a revisão na viatura 23-67-KD, no valor de trezentos 

e vinte e um euros e sessenta e nove cêntimos. ______________________________ 

b) O pagamento de fatura relativa à pintura do muro da Escola Primária das Antas, no 

valor de quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos. _________________________ 

c) O pagamento de fatura relativa a limpeza e manutenção de caminho agrícola na 

Osseira, no valor de novecentos e vinte e dois euros e oito cêntimos. ____________ 

d) O pagamento de fatura relativa à substituição de areia e reparação do capeamento do 

alpendre da Escola Básica de Carvalhal Benfeito no valor de trezentos e trinta e dois 

euros e dez cêntimos. __________________________________________________ 

e) O pagamento de fatura relativa a limpeza de espaços públicos, sarjetas e sumidou-

ros, no valor de dois mil seiscentos e setenta euros. _________________________ 

f) O pagamento aos membros da Assembleia de Freguesia do valor das senhas de dois 

mil e dezassete até final do mandato, no valor global de quatrocentos e vinte cinco 

euros e noventa e quatro cêntimos. _______________________________________ 

g) O pagamento de fatura relativa a aquisição de consumíveis para a Secretaria da Junta 

no valor de cento e cinquenta e um euros e vinte e três cêntimos. _______________ 

h) O pagamento ao Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro da verba relativa 

aos produtos de limpeza para a Escola EB1 e Jardim de Infância do Carvalhal Ben-

feito no valor de novecentos e noventa euros. _______________________________ 
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i) O pagamento de fatura relativa a reparações diversas na Escola EB1 e Jardim de 

Infância de Carvalhal Benfeito, no valor de duzentos e trinta e sete euros e trinta e 

nove cêntimos. _______________________________________________________ 

j) O pagamento de fatura referente ao fabrico de suportes de caixotes do lixo no valor 

de oitocentos e quarenta e oito euros e setenta cêntimos. ______________________ 

k) O pagamento de fatura relativa a reparação na viatura 23-67-KD, no valor de cento e 

oitenta e um euros e noventa e oito cêntimos. _______________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) A alteração número cinco ao orçamento com o Reforço da Rúbrica da Receita 

10050107 – Protocolo – Requalificação de Espaços Públicos e da Rúbrica da Despe-

sa 07030601 – Construção de Parque de Lazer no valor de dez mil seiscentos e doze 

euros. __________________________________________________________ 

b) A alteração número seis ao orçamento da Despesa com o Reforço da rúbrica 

07030601 – Construção de Parque de Lazer no valor de dois mil e oitocentos euros e 

diminuição nas rúbricas 02020302 – Manutenção de Abrigos de Passageiros no 

valor de quinhentos euros, 07010901 – Aquisição de Cadeiras para a casa  Mortuária 

no valor de setecentos euros, 07010902 – Aquisição de bancos para a Entrada do 

Edifício sede  no valor de trezentos euros, 07011501 – Aquisição de Cabines Urba-

nas no valor de mil e trezentos euros. _____________________________________ 

c) O pagamento de fatura relativa à obra do Parque de Lazer das Antas, no valor de 

vinte e um mil e quinhentos euros euros. ___________________________________ 

____________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_____________ 

a) Serviço de frota para limpeza e colocação de tout-venant em vários caminhos agríco-

las da freguesia. ______________________________________________________ 

b) Serviço de Roça Caniços em diversas ruas e caminhos agrícolas 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 
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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 pela Presidente, pelo Secretário 

que redigiu esta ata e pelo Tesoureiro. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 

 

SECRETÁRIO- 

 

TESOUREIRO- 
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