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Aos seis dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezassete, 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 de fatura relativa à colocação de dois pneus novos na viatura 27-05-

ZR, no valor  de duzentos e oitenta e quatro euros e noventa e sete cêntimos. ______ 

b) O pagamento de seguro de Recheio do Edifício da Junta de Freguesia e Jardim de 

Infância, no valor de cento e trinta e sete euros e oitenta e seis cêntimos. _________ 

c) O pagamento de seguro do Edifício da Junta de Freguesia e Jardim de Infância no 

valor de quatrocentos e dez euros e dez cêntimos. ___________________________ 

d) O pagamento de fatura relativa a substituição de Electroválvula de Gás no Jardim de 

Infância, no valor de noventa e quatro euros e onze cêntimos. __________________ 

e) O pagamento de fatura relativa a serviço de retroescavadora em conservação de 

caminhos, no valor de mil e quarenta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos. ___ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) A alteração número nove ao orçamento da Despesa com o Reforço das Rúbricas 

0103010100 – Encargos com a Saúde – ADSE pelo valor de noventa euros e setenta 

e três cêntimos, da Rúbrica 02011400 – Outro Material – Peças no valor de noventa 

e cinco euros, da Rúbrica 02020305 – Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas 

e Sumidouros no valor de quatrocentos euros, e Diminuição das Rúbricas 02010400 

– Limpeza e Higiene no valor de noventa euros e setenta e três cêntimos, da Rúbrica 

02020302 – Manutenção de Abrigos de Passageiros no valor de quatrocentos euros, 

e da Rubrica 02020308 – Conservação e Manutenção de Zonas Verdes no valor de 
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noventa e cinco euros. ________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Dois dias de serviço de limpeza de vias, espaços públicos e sargetas. ____________ 

b) Dois dias de frota de limpa valetes, em diversas ruas da Freguesia. ______________ 

c) Três dias de Roça Caniços em diversas ruas e Caminhos da Freguesia. __________ 

d) Cinco dias de limpa valetas manual em diversas ruas da freguesia. ______________ 

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 trinta 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. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 

 

SECRETÁRIO- 

 

TESOUREIRA- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


