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Aos cinco dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Freguesia de Car-

valhal 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 de fatura relativa à aquisição de dois pneus para a viatura Opel Vivaro 

no valor de duzentos e sessenta euros e trinta e sete cêntimos. __________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Aprovar a Revisão Orçamental numero dois de dois mil e dezasseis com o reforço 

da Rúbrica da Receita - 0603010400 “Fundo de Financiamento das Freguesias” e da 

Rúbrica da Despesa – 0201020200 – Gasóleo, no valor de Trezentos e Noventa 

Euros. ______________________________________________________________ 

b) Aceitar o Contrato de Delegação de Competências da Câmara Municipal na Junta de 

Freguesia de Carvalhal Benfeito, para Reparação do Jardim de Infância do Carvalhal 

Benfeito, no valor de Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Euros e Vinte Seis Cênti-

mos. ______________________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Serviço de Roça Caniços em diversas Ruas da Freguesia. _____________________ 

b) Serviço de Niveladora e Retroescavadora com limpeza de valetes e colocação de 

Tout-Venant em diversos caminhos agrícolas da freguesia. ____________________ 

c) Limpeza das caixas de areia do Jardim de Infância e EB1, com colocação de nova 

areia. _____________________________________________________________ 

PROVAÇÃO EM MINUTA:  no final da reunião a Junta deliberou aprovar a presente 
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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- 

 


