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Aos quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezasseis, nesta Freguesia de Carva-

lhal 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 da factura relativa à compra de placas para a marcação de sepulturas 

do cemitério no valor de mil duzentos e trinta e um euros e sessenta cêntimos. ____ 

b) O pagamento da factura relativa ao Website, Registo e alojamento no valor de sete-

centos e sete euros e vinte e cinco cêntimos. ________________________________ 

c) O pagamento da factura de compra de dois farolins traseiros para a Bobcat no valor 

de cento e quatro euros e um cêntimo. ___________________________________ 

d) O pagamento da factura relativa à compra de duas cadeiras para a Secretaria da Jun-

ta no valor de cento e trinta e cinco euros e noventa e oito cêntimos. _____________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Proceder à alteração numero três ao orçamento de dois mil e dezasseis, com o refor-

ço da rubrica 070108 – Software Informático e diminuição da rubrica 0701100201 - 

Aquisição de Máquina Bobcat, no valor de setecentos e cinquenta euros. ________ 

REVISÃO NUMERO UM AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA DO 

ANO DOIS MIL E DESASSEIS. ___________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade proceder à modificação do Orçamento da Receita e 

da Despesa do ano de dois mil e dezasseis, introduzindo na parte da receita a Rubrica 

160101- “Na Posse do Serviço” a quantia de trinta e um mil novecentos e quarenta e sete 

euros e seis cêntimos, resultante do saldo da Gerência do ano de dois mil e quinze. Por seu 

lado na parte da despesa reforçaram-se as rubricas - 01030901 – “Seguro de Acidentes de 
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Trabalho”, no valor de duzentos euros; 02010400 – “Limpeza e Higiene” -  no valor de 

cento e cinquenta euros; 02010801 – “Material de Escritório – Junta de Freguesia” -  no 

valor de quatrocentos euros; 02020301 – “Manutenção de Viaturas” -  no valor de mil 

duzentos e cinquenta euros; 02020307 – “Manutenção e Conservação de Caminhos” -  no 

valor de seis mil euros ; 02020904 – “Despesas com Serviços CTT” -  no valor de cem 

euros; 04070101 – “Protocolo de Colaboração Centro Social e Paroquial N.ª Sra. das Mer-

cês” -  no valor de sete mil e quinhentos euros; 07010602 – “Aquisição de Viatura 9 luga-

res” -  no valor de dezasseis mil trezentos e quarenta e sete euros e seis cêntimos; _______ 

A presente deliberação irá ser submetida à Assembleia de Freguesia para a respectiva apro-

vação. ___________________________________________________________________ 

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- 
 
TESOUREIRO-  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


