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Aos sete dias do mês de Março do ano de dois mil e dezasseis, 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 Tesourei-

ro - 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 do seguro anual da viatura 27-05-ZR no valor de quatrocentos e onze 

euros e trinta e um cêntimos. ____________________________________________ 

b) O pagamento da viagem da Presidente ao Núcleo Caldense de Newark em represen-

tação da Junta de Freguesia, no valor de setecentos e sessenta e quatro euros.______ 

c) O pagamento da Inspecção extraordinária da carrinha 27-05-ZR, no valor de cento e 

seis euros e sessenta e quatro cêntimos. __________________________________ 

d) O pagamento da factura da compra de Bioenzimex no valor de quatrocentos e ses-

senta e um euros e vinte e cinco cêntimos. _______________________________ 

e) O pagamento da factura da compra de dois pneus para a viatura 27-05-ZR, no valor 

de cento e noventa euros e vinte e seis cêntimos. ____________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Proceder à alteração numero dois ao Orçamento da Despesa reforçando a rubrica 

“Representação dos Serviços” e diminuindo a rubrica “Manutenção e Conservação 

de Caminhos” no valor total de mil euros. __________________________________ 

b) Adjudicar à empresa Rebelo Santos a proposta para a elaboração do novo site da 

Junta de Freguesia, pelo valor total de setecentos e sete euros e vinte cinco cêntimos.  

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Serviço de limpeza de Valetas em várias ruas da freguesia. ____________________ 
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b) Pulverização das calçadas e valetas de cimento 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, 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-  
 

 
 
 

 

 


