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Aos três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte, nesta Freguesia de Carvalhal 

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 à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Carvalhal Benfeito do 

valor de cinquenta euros, referente a comparticipação para o evento “Almoço dos 

Reis”, conforme estipulado no regulamento de atribuição de subsídios às Associa-

ções / Instituições da freguesia. __________________________________________ 

b) O pagamento de factura no  valor de mil e cinquenta e oito euros e quarenta e dois 

cêntimos, referente à aquisição de um computador para a secretaria da Junta de Fre-

guesia. _____________________________________________________________ 

c) O pagamento de factura no valor de cento e vinte e três euros e sessenta cêntimos, 

referente à renovação do contrato de Medicina e Segurança do trabalho para dois mil 

e vinte. ____________________________________________________________ 

d) O pagamento do seguro da viatura Opel 27-05-ZR, no valor de quatrocentos e cin-

quenta e dois euros e cinquenta e três cêntimos. _____________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ______________________________________ 

a) Aprovar a alteração numero dois ao orçamento da despesa: ___________________ 

REFORÇO: 

02021901 – Assistência Técnica Informática – no valor de cento e cinquenta euros. 

02021902 – Assistência Técnica Equipamentos – no valor de cem euros. _________ 

02022001 – Higiene e Sugurança no trabalho – no valor de vinte e três euros e ses-
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senta cêntimos. ______________________________________________________ 

0602030505 – Mesas de Voto – no valor de duzentos e cinquenta e três euros e 

oitenta e cinco cêntimos. ______________________________________________ 

07010700 – Equipamentos de informática – no valor de seiscentos e cinquenta e cin-

co euros. ____________________________________________________________ 

07010800 – Software informático – no valor de quinhentos e cinco euros. _______ 

DIMINUIÇÃO: 

02020307 – Manutenção de vias e conservação de caminhos – no valor de quinhen-

tos e vinte e sete euros e quarenta e cinco cêntimos. _________________________ 

07011501 – Instalação Mobiliário urbano – abrigos de passageiros - no valor de mil 

cento e sessenta euros. _______________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Colocação de  sinais de trânsito em diversos locais da freguesia. ________________ 

b)  Colocação de bancos e papeleiras em diversos locais da freguesia. _____________ 

_________________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. ___________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e uma horas e trinta 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- 
 


