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Aos sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezanove, nesta Freguesia de Car-

valhal 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 consumíveis para a Secretaria da Jun-

ta de Freguesia no valor de duzentos e noventa e oito euros e noventa e um cênti-

mos. ______________________________________________________________ 

b) O pagamento de facturas referentes à compra de  produtos de limpeza e consumíveis 

no valor total  de trezentos e vinte e oito euros e setenta e dois cêntimos. _____ 

c) O pagamento de factura referente à compra de produtos de limpeza no valor de cen-

to e quarenta e um euros e sessenta e três cêntimos. __________________________ 

d) O pagamento de factura referente à colocação de um comunicador telefónico na 

Central de Incêndios, no valor de cento e oitenta e quatro euros e cinquenta cênti-

mos. _______________________________________________________________ 

e) O pagamento de factura referente à renovação anual do contrato de serviço de Segu-

rança no Trabalho no valor de oitenta e seis euros e dez cêntimos. ______________ 

f) O pagamento à Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Antas do valor de 

cinquenta euros, referente à Actividade de organização do almoço do dia do sócio, 

conforme estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações / 

Instituições da freguesia. _______________________________________________ 

g) O pagamento à Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Antas do valor de 

cento e cinquenta euros, referente à organização da Festa em Honra de Santa Maria e 
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São Brás, conforme estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsídios às Asso-

ciações / Instituições da freguesia. ________________________________________ 

h) O pagamento do seguro da viatura 27-05-ZR no valor de quatrocentos e quarenta e 

quatro euros e setenta e seis cêntimos. _____________________________________ 

i) O pagamento de factura referente à inspeção de instalação de gás no Jardim de 

Infância no valor de cento e dezoito euros e setenta cêntimos. __________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Proceder à alteração número um ao orçamento da despesa: ____________________ 

REFORÇO: _________________________________________________________ 

Rubrica 02010400 – Limpeza e Higiene no valor de trezentos euros. ____________ 

Rubrica 07011100 – Ferramentas e Utensílios no valor de três mil e duzentos euros. 

DIMINUIÇÃO: ______________________________________________________ 

Rubrica 02020901 – Comunicações – Fixas / Móveis  / Audiovisual no valor de tre-

zentos euros. _________________________________________________________ 

Rubrica 07010602 – Aquisição de viatura de nove lugares no valor de três mil e 

duzentos euros. _______________________________________________________ 

b) Proceder à alteração número um do Plano Plurianual de Investimentos com a Dimi-

nuição da rubrica 07010602 – Aquisição de Viatura no valor de três mil e duzentos 

euros. ______________________________________________________________ 

c) Proceder à alteração número dois do Plano Plurianual de Investimentos com o 

Reforço da Rúbrica 070111 – Aquisição de ferramentas / utensílios no valor de três 

mil e duzentos euros. __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

O presidente da Junta de Freguesia comunicou ao restante executivo que por deliberação da 

Câmara Municipal, foi atribuído um plafond de três mil euros à freguesia, para a aquisição 

de equipamentos de limpeza. O Executivo tomou conhecimento, e aprovou a aceitação da 

referida deliberação. ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Serviço de pulverização de calçadas e valetas de cimento em diversas ruas da fre-

guesia. _____________________________________________________________ 

b) Limpeza manual de valetas em diversas ruas 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 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- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


