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Aos seis dias do mês de Outubro 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 ao Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro do valor de 

novecentos e noventa euros, para limpeza do J.I. e EB1 de Carvalhal Benfeito. ____ 

b)  O pagamento de factura referente à reparação do fogão da cozinha do JI de Carva-

lhal Benfeito no valor de setenta e nove euros e cinquenta e três cêntimos. ________ 

c) O pagamento de factura referente a limpeza e manutenção de caminhos agrícolas no 

valor de mil trezentos e setenta e dois euros e setenta cêntimos. ________________ 

d) O pagamento de factura referente a Manutenção e Conservação de mobiliário Urba-

no no valor de mil trezentos e trinta e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos. ___ 

e) O pagamento de factura referente à aquisição de sinalização de trânsito no valor de 

quatrocentos e sete euros e um cêntimos. __________________________________ 

f) O pagamento de factura referente a trabalhos de requalificação do espaço público 

em frente ao cemitério de Carvalhal Benfeito, no valor de trinta e um mil e seis 

euros e cinquenta e três cêntimos. _______________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ______________________________________ 

a) Adjudicar à firma Virgílio Caetano Filipe o Orçamento 17/2020 no valor de dois mil 

e oitocentos euros acrescido da taxa de iva em vigor, referente à obra “Pérgula Som-

breadora no parque de merendas da Escola das Antas”. ______________________ 
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b) Aprovar o preçário de almoços particulares assim com as quantidades de Resmas de 

papel, tinteiros e fotocópias a atribuir às Escola e Jardim de Infância com base nos 

mesmos valores do ano passado. _________________________________________ 

c) Aprovar a Alteração Orçamental de Despesa numero seis: ____________________ 

REFORÇO: ________________________________________________________ 

01030102 – Encargos com a Saúde – SNS, no valor de cento e treze euros e quarenta 

e dois cêntimos. _____________________________________________________ 

DIMINUIÇÃO: ____________________________________________________ 

0202039900 – Outras Manutenções Diversas, no valor de cento e treze euros e qua-

renta e dois cêntimos. _________________________________________________ 

d) Solicitar orçamentos para Aquisição de 2 aparelhos de Ar Condicionado, para insta-

lar na sede da Junta de Freguesia e na Casa Mortuária. ______________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Serviço de limpeza do cemitério. _______________________________________ 

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 pre-

sente 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- 


