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Aos três dias do mês de Outubro 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 fatura referente à aquisição de consumíveis para a secretaria no 

valor de duzentos e oito euros e quarenta e cinco cêntimos. ____________________ 

b) O pagamento  da fatura  referente a serviço extra de limpeza de ruas e  limpeza das 

caixas de areia e canteiro da escola primária e do jardim de infância no valor de tre-

zentos e vinte cinco euros. ______________________________________________ 

c) O pagamento da fatura referente a reparação de abrigos de passageiros e outros ser-

viços diversos,  no valor de quatrocentos e trinta  e seis euros e sessenta cinco cên-

timos. ______________________________________________________________ 

d) O Pagamento à Associação Desportiva e Recreativa de Carvalhal Benfeito no valor 

de Duzentos e Cinquenta Euros referentes ao Subsidio Anual de Dois Mil e Dezas-

seis, conforme estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associa-

ções/Instituições. ____________________________________________________ 

e) O pagamento ao Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro no valor de 

novecentos e noventa euros  para material de limpeza e expediente da EB1 de Car-

valhal Benfeito e Jardim de Infância. ___________________________________ 

f) O pagamento de fatura referente ao serviço de assentamento de calçada no valor de 

oitenta e um euros. ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



   
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

                          ACTA N.º 11/2016 
 
 

2 

 

 
  

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Proceder à alteração numero cinco ao orçamento da Despesa com o Reforço da 

Rubrica – 020105 – Alimentação – Refeições confeccionadas”,  no valor de seiscen-

tos euros, e da Rubrica 02020101 – “Água” no valor de setenta euros, e diminuição 

da Rubrica 020101 – “Matérias-Primas e subsidiárias”, no valor de seiscentos euros 

e da Rubrica 020117 – “Ferramentas e utensílios” no valor de setenta euros. ______ 

b) Atribuir à EB1 de Carvalhal Benfeito seis resmas de papel, quatro tinteiros e setenta 

e cinco cópias por aluno. Relativamente ao Jardim de Infância de Carvalhal Benfeito 

atribuir a mesma quantidade acrescida de mais duas resmas de papel para o Serviço 

de apoio à família “Prolongamento”.______________________________________ 

c) Manter o preçário em vigor das refeições do pessoal docente. __________________ 

 _______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPADAS______________ 

a) Serviço de Retroescavadora em limpeza de aquedutos em diversas zonas da fregue-

sia. ________________________________________________________________ 

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- 

 


