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Aos quatro dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezassete, 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 fatura referente a serviço de limpeza de vias, espaços públicos e 

sarjetas no valor de trezentos e oitenta e quatro euros. ________________________ 

a) O pagamento à Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Antas do valor de 

cinquenta euros, referente  ao evento  da celebração do dia do sócio, em conformi-

dade com o estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associações / 

Instituições. _________________________________________________________ 

b) O pagamento de fatura referente à Inspeção Periódica da viatura 63-92-VV, no valor 

de trinta euros e setenta cêntimos. ________________________________________ 

c) O pagamento das presenças nas mesas de voto nas Eleições Autárquicas de dois mil 

e dezassete no valor global de quinhentos e cinco euros e cinquenta cêntimos. _____ 

d) O pagamento de fatura referente a serviços de eletricista no JI de Carvalhal Benfeito, 

no valor de trezentos e cinquenta e sete euros e noventa e três cêntimos. __________ 

e) O pagamento das senhas de presença aos membros da nova Assembleia de freguesia 

empossada em Outubro, no valor global de duzentos e quarenta e sete euros e trinta 

e dois cêntimos. ______________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Conceder a José Maria da Silva, um terreno no cemitério de Carvalhal Benfeito, 

medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, compreendido pelo covato 
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número trezentos e cinquenta e seis do talhão quatro, destinado a sepultura perpétua.  

b) Conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros voluntários de Caldas da 

Rainha, em conformidade com o estipulado no Regulamento de Atribuição de Sub-

sídios a Associações / Instituições, um donativo para o Cortejo de Oferendas de dois 

mil e dezassete, no valor de cento e cinquenta euros. _________________________ 

c) A modificação número dez ao orçamento da despesa com: ____________________ 

Reforço:   __________________________________________________________ 

Das rúbricas 01021302 – Senhas de Presença da Assembleia, no valor de noventa e 

quatro euros e seis cêntimos; 01030101 – Encargos com a saúde – ADSE no valor 

de cento e dezoito euros e noventa e cinco cêntimos; 01030901 – Seguro de Aciden-

tes de Trabalho,  no valor de setenta euros e setenta cêntimos; 02020306 – Pequenas 

Reparações de Escolas e Jardim de Infância, no valor de trezentos e quarenta e cinco 

euros e sessenta e dois cêntimos; 020214 – Estudos, pareceres, projetos e consulta-

doria, no valor de cento e oitenta e um euros e oito cêntimos; 030601 – Outros 

Encargos Financeiros,  no valor de quinze euros; 04070101 – Protocolo de Colabo-

ração Centro Social Paroquial N.ª Sra. das Mercês, no valor de três mil trezentos e 

oitenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos; 0602030505 – Mesas de Voto, no 

valor de cinco euros e cinquenta cêntimos. ______________________________ 

Diminuição: ________________________________________________________ 

 Das Rúbricas 010101 – Titulares de Órgãos de soberania e membros de órgãos 

autárquicos,  no valor de quatrocentos e oitenta e seis euros e cinquenta e oito cên-

timos; 010104 – Pessoal em Funções, no valor de quatrocentos e oitenta e seis euros 

e setenta e nove cêntimos; 01011301 – Pessoal em Funções – Subsidio de Refeição, 

no valor de cento e cinquenta e um euros e oitenta e oito cêntimos; 01011401 – Sub-

sídios de Pessoal em Funções,  no valor de cinquenta e três euros e setenta e oito 

cêntimos; 01011402 – Subsídios de Órgãos de Soberania, no valor de cinquenta e 

nove euros e trinta e seis cêntimos; 010205 – Abono para falhas, no valor de cento e 

trinta e cinco euros e oitenta e três cêntimos; 01030102 – Encargos com a saúde – 
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SNS,  no valor de quarenta e um euros e treze cêntimos; 01030501 – Caixa Geral de 

Aposentações, no valor de quinhentos e noventa e quatro euros e quarenta e oito 

cêntimos; 01030503 – Segurança Social – Regime Geral, no valor de trezentos e 

noventa e nove euros e um cêntimos; 02010202 – Gasóleo, no valor de cento e 

noventa e nove euros; 020104 – Limpeza e Higiene, no valor de setenta e três euros 

e noventa e quatro cêntimos; 020105 - Alimentação – Refeições confecionadas, no 

valor de trezentos e vinte e dois euros; 020109 – Produtos químicos e farmacêuticos, 

no valor de duzentos e seis euros e vinte e quatro cêntimos; 020111 – Material de 

consumo clínico, no valor de vinte euros; 020113 – Material de consumo hoteleiro, 

no valor de vinte e cinco euros; 020114 – Outro material – Peças, no valor de vinte 

euros e oitenta e nove cêntimos; 020117 – Ferramentas e utensílios, no valor de cen-

to e quarenta e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos; 020118 – Livros e documen-

tação técnica, no valor de onze euros e sessenta e três cêntimos; 020120 – Material 

de educação, cultura e recreio,  no valor de cento e vinte e sete euros e cinquenta 

cêntimos; 020121 – Outros Bens,  no valor de cento e cinco euros e cinquenta e cin-

co cêntimos; 02020301 – Manutenção de viaturas,  no valor de quinhentos e cin-

quenta euros e sessenta e cinco cêntimos. __________________________________ 

d) A modificação número onze ao orçamento da despesa com: ___________________ 

Reforço: __________________________________________________________ 

Das rúbricas 01021302 – Senhas de Presença da Assembleia no valor de cinquenta e 

nove euros e vinte cêntimos; 0202010203 – Luz-Depósito de Santana no valor de 

onze euros e setenta e nove cêntimos. _____________________________________ 

Diminuição: _______________________________________________________ 

Das rúbricas 020101 – Matérias-Primas e subsidiárias no valor de cinquenta e nove 

euros e vinte cêntimos e da rúbrica 0201160301 – Produtos dos CTT no valor de 

onze euros e setenta e nove cêntimos. _____________________________________ 

_________________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 e trinta 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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


