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Aos seis dias do mês de Junho 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 63-92-VV, no valor de quatrocentos e cin-

quenta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos. ___________________________ 

b) O Pagamento da Fatura 3833 e 3834 relativas à Implementação das Medidas de 

Autoprotecção no valor global de três mil seiscentos e oitenta e cinco euros e qua-

renta e seis euros. _____________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Proceder à alteração numero quatro ao Orçamento da Despesa com o Reforço da 

Rubrica – 0201210000 – “Outros Bens”,  no valor de cento e cinquenta e um euros e 

noventa e um cêntimos, e da Rubrica 0202170000 – “Publicidade” no valor de cin-

quenta euros, e diminuição da Rubrica 0602030503 – “Organização do Passeio 

Sénior”, no valor de duzentos e um euros e noventa e um cêntimos. _____________ 

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

vação. ___________________________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Serviço de Retroescavadora, niveladora e colocação de Tout-Venant no Caminho 

Agrícola do Cabeço do Grilo, na Rua do Valinho, e no seguimento da Rua do Bom 

Jesus. ______________________________________________________________ 

b) Serviço de Giratória para limpeza no Cemitério. _____________________________ 
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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, 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-  
 

 

 

 


