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Aos dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quinze, nesta Freguesia de Carva-

lhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente - Ma-

ria João Dos Santos Ribeiro Querido, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e o Tesou-

reiro - 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___________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) A Aquisição de dois abrigos de Passageiros no valor de setecentos euros cada 

acrescidos da respectiva taxa de IVA e a reparação de um abrigo de passageiros 

com Policarbonato compacto pelo valor de setecentos e cinquenta euros acrescido 

da  taxa de iva.______________________________________________________ 

b) Proceder à Alteração numero dois ao orçamento da despesa no valor total de sete-

centos e oitenta e um euros e vinte e três cêntimos. __________________________ 

c) Proceder à Alteração numero três ao orçamento da despesa no valor total de seis-

centos e vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos. __________________________ 

d) Adjudicar a limpeza de calçadas, valetas de cimento e aquedutos na zona norte da 

freguesia pelo valor de mil oitocentos e quarenta e oito euros. _________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_________ 

a) Serviço de Roça Caniços em diversas ruas da Freguesia. ____________________ 

b) Limpeza de bermas nos lugares de Vale da Vaca, Mestras e Hortas. ____________ 

c) Reparação de calçadas. _______________________________________________ 

_________________BALANCETES DE TESOURARIA______________________ 

Presentes e analisados os balancetes de tesouraria reportados ao último mês. ___________ 

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

ata em minuta. ___________________________________________________________ 
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HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e três 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- 

 

  


