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Ao primeiro dia do mês de Março do ano de dois mil e vinte e um, nesta Freguesia de Carva-

lhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente – António 

Henrique Colaço, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e a Tesoureira - Maria João dos 

Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. 

__________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas foi declarada aberta a reunião. _______________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS_______________________ 

O Presidente da Junta informou o Executivo que por seu despacho mandou executar: _____ 

a)  O pagamento de factura refente a manutenção na viatura 23-67-KD, no valor de ses-

senta e seis euros e sessenta e dois Cêntimos. _________________________________ 

b) O pagamento de factura referente a manutenção na viatura 63-92-VV no valor de cento 

e dez euros e seis cêntimos. ______________________________________________ 

c) O pagamento de factura referente a manutenção na viatura 27-05-ZR no valor de cin-

quenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos. _______________________________ 

d) O pagamento de factura referente a compra de economato para a Secretaria da Junta no 

valor de cento e cinquenta e um euros e noventa e dois cêntimos. ________________ 

e) O pagamento de seguro da viatura 27-05-ZR, no valor de quatrocentos e cinquenta e 

cinco euros e noventa e três cêntimos. ______________________________________ 

f) O pagamento de factura referente a Serviço de alojamento de Internet no valor de 

noventa e dois euros e vinte cinco cêntimos. _________________________________ 

g) O pagamento de factura referente a construção de Pérgula Sombreadora no Parque de 

merendas das Antas, no valor de três mil quatrocentos e quarenta e quatro euros. ____ 

O Executivo deliberou por unanimidade: __________________________________________ 

a) Proceder à Alteração n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos: _________________ 

REFORÇO: ___________________________________________________________ 
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Projeto n.º 0105 – Outras Construções Diversas, no valor de três mil euros. ________ 

DIMINUIÇÃO: _______________________________________________________ 

Projeto n.º 0103 – Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros, no valor de sete-

centos e cinquenta euros. _______________________________________________ 

Projeto 0107 – Conservação e Beneficiação do Edifício da Junta de Freguesia, no valor 

de dois mil duzentos e cinquenta euros. _____________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS__________________ 

a) Colocação de Pérgula Sombreadora no parque de Merendas das Antas. _____________ 

b) Roça caniços em diversas Ruas e Caminhos da Freguesia. _______________________ 

_________________BALANCETES DE TESOURARIA_________________________ 

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

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

Ata em minuta. _____________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e duas horas e quinze minutos, foi declarada 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente, pelo 

Secretário que redigiu esta ata e pela Tesoureira. ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA- 
 


