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Aos nove dias do mês de Março 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 das senhas de presença nas mesas de voto das Eleições para a Assem-

bleia da Republica de dois mil e dezanove no valor global de duzentos e cinquenta e 

oito euros e oitenta e cinco cêntimos. _____________________________________ 

b) O pagamento de factura referente a reparação na viatura 63-92-VV, no valor de cen-

to e oitenta e oito euros e vinte e três cêntimos. ____________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ______________________________________ 

a) Devido à Pandemia Covid-19, o Executivo realizou e pós em prático um Plano de 

contingência na Junta de Freguesia, de acordo com as normas da Direção Geral de 

Saúde, designadamente; ______________________________________________ 

- Suspensão da Assembleia de Freguesia, e de reuniões de executivo por tempo inde-

terminado; _________________________________________________________ 

- Redução do horário de atendimento na secretaria da Junta; ___________________ 

 - Suspensão de serviço de correio; _______________________________________ 

- Restrições ao funcionamento do cemitério; _______________________________ 

- Apoio aos cidadãos da freguesia  no combate à resposta à epidemia; ____________ 

b) Aprovar o pedido feito pela senhora Maria de Jesus Franco Francisco, de efetuar o 

pagamento da Conceção do terreno do covato numero trezentos e noventa, por duas 

vezes, com a condicionante de que os pagamentos terem que ser efetuados no 
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máximo até final de Outubro deste ano. ___________________________________ 

c) Após análise das propostas recebidas, adjudicar à firma Nuno Roque, Unipessoal, 

Lda. a proposta para a obra “Remodelação do Parque de Estacionamento junto ao 

Cemitério” pelo valor de trinta mil e noventa e cinco euros e vinte e um cêntimos, 

acrescidos da taxa de iva legal em vigor para empreitadas, por ser a proposta com 

mais baixo custo.  ____________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Várias desinfeções em diversos locais da freguesia relacionadas com o combate à 

pandemia do Covid-19. _______________________________________________ 

b) Mini frota em manutenção de diversos caminhos agrícolas da freguesia. _________ 

c) 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 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- 
 


