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Aos três dias do mês de Agosto 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 de factura referente à compra de blocos de cimento para suporte de 

terras no valor de quinhentos euros e sessenta cêntimos. _____________________ 

b) O pagamento ao Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora das Mercês de Carva-

lhal Benfeito do subsídio anual de dois mil e vinte no valor de duzentos e cinquenta 

euros. ______________________________________________________________ 

c) O pagamento de factura referente a serviço de máquina giratória na manutenção e 

conservação de caminhos agrícolas, no valor de quinhentos e trinta e sete euros e 

noventa e cinco cêntimos. ______________________________________________ 

d) O pagamento de factura referente à pintura exterior da Escola Primária de Carvalhal 

Benfeito, no valor de quatro mil quinhentos e cinquenta e um euros. _____________ 

e) O pagamento de factura referente à pintura dos muros da Escola Primária de Carva-

lhal Benfeito no valor de dois mil duzentos e catorze euros. ___________________ 

f) O pagamento de factura referente a reparação do beirado da Escola Primária de Car-

valhal Benfeito no valor de quatrocentos e noventa e dois euros. _______________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ______________________________________ 

a) Aprovar a Alteração numero cinco ao orçamento da despesa: __________________ 

REFORÇO: _________________________________________________________ 

02020101 – Água; no valor de duzentos euros. _____________________________ 
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02020901 – Comunicações – Fixas / Móveis / Audiovisual; no valor de quinhentos 

euros. _____________________________________________________________ 

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

04070104 – Outras Instituições sem fins lucrativos; no valor de mil setecentos e qua-

renta e três euros e trinta cêntimos. _______________________________________ 

DIMINUIÇÃO: _____________________________________________________ 

02020307 – Manutenção de vias e Conservação de caminhos: no valor de mil sete-

centos e noventa e três euros e trinta cêntimos. _____________________________ 

0602030503 – Organização do passeio sénior; no valor de oitocentos euros. ______ 

b) Aprovar a Alteração numero dois ao Plano Plurianual de Ações: _______________ 

DIMINUIÇÃO: _____________________________________________________ 

020502 – Passeio Sénior; no valor de oitocentos euros. ______________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Transporte de Tout-Venant para o Estaleiro. ______________________________ 

b) Roça Caniços em diversos locais da freguesia. _____________________________ 

c) Corte de arvores  na Freguesia feito pela Câmara Municipal, identificadas como 

estando  em perigo para a via pública. ____________________________________ 

d) Inicio da empreitada de Requalificação do parque de estacionamento em frente ao 

Cemitério de Carvalhal Benfeito. ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_________________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 duas 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. ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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