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Aos cinco dias do mês de Dezembro 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 

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 das senhas de presença aos membros da Assembleia de Freguesia, 

relativos ao ano de dois mil e dezasseis no valor total de quatrocentos e trinta e nove 

euros e sessenta e oito cêntimos. _________________________________________ 

b) O pagamento à Autoridade Nacional de Protecção Civil da Taxa de Serviços de 

Segurança contra incêndios em Edifícios, no valor de cento e oito euros e dezassete 

cêntimos. ___________________________________________________________ 

c) O pagamento de factura relativa a serviço de Giratória para limpeza de Vala, e servi-

ço de roçadora, no valor de cento e setenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos.  

d) O pagamento de factura relativa a serviços de reparações eléctricas no Jardim de 

Infância no valor de cento e setenta e seis euros e sessenta e três cêntimos. ________ 

e) O pagamento de factura relativa à aquisição de produtos de limpeza no valor de cen-

to e oitenta e seis euros e trinta e um cêntimos. ______________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Conceder a Maria do Rosário Morgado Basílio Ventura, um terreno no cemitério 

de Carvalhal Benfeito, medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, com-

preendido pelo covato número trezentos e oitenta seis do talhão quatro, destinado 

a sepultura perpétua. _________________________________________________ 

b) Proceder à alteração numero seis ao orçamento da Despesa com o Reforço da 
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Rubrica – 010205 – Abono para Falhas”,  no valor de um euros e noventa cêntimos,  

da Rubrica 01030901 – “Seguro de Acidentes de Trabalho” no valor de cento e ses-

senta e seis euros e vinte dois cêntimos, da Rubrica 020104 – “Limpeza e Higiene” 

no valor de cinquenta euros; da Rubrica 02020902 – “Telemóveis” no valor de cin-

quenta e cinco euros e quarenta cêntimos; da Rubrica 020214 – “Estudos, pareceres, 

projectos e consultadoria” no valor de sessenta e um euros e cinquenta cêntimos; da 

Rubrica 020224 – “Encargos de cobrança de receitas” no valor de treze euros e da 

Rubrica 02022501 – “Serviços cemiteriais” no valor de cem euros  e  a diminuição 

da Rubrica 0201160301 – “Produtos dos CTT”, no valor de cento e sessenta e três 

euros e noventa cêntimos, da Rubrica 02020304 – “Manutenção de Salas Devolutas 

do 1.º Ciclo” no valor de cento e sessenta e seis euros e vinte e dois cêntimos, e da 

Rubrica 020213 – “Deslocações e estadas” no valor de cento e dezassete euros e 

noventa cêntimos. ____________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPADAS______________ 

a) Três dias de serviço de Roça Caniços em diversa Ruas 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- 

 


