
 
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

ACTA N.º 08/2019 
 
 

1 
 

   

Aos três dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezanove, 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 construção de base de abrigo de passageiros no 

valor de duzentos e noventa e cinco euros e vinte cêntimos. ____________________ 

b) O pagamento de factura referente à prestação de serviços de reparação de diversas 

calçadas na freguesia, no valor de noventa euros. ____________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Mandar pintar diversas passadeiras e marcações de pavimento horizontais em diver-

sos locais da freguesia. ________________________________________________ 

b) A colocação de  placas de toponímia em diversos locais da freguesia. ____________ 

c) Conceder a Teresa Henriques Correia, um terreno no cemitério de Carvalhal Benfei-

to, medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, compreendido pelo covato 

número quatrocentos e três do talhão quatro, destinado a sepultura perpétua. ______ 

d) Proceder à alteração número dois ao orçamento da despesa: __________________ 

REFORÇO: ________________________________________________________ 

020115 – Prémios, condecorações e ofertas - no valor de setenta e cinco euros; ____ 

07011502 – Instalação de Mobiliário Urbano no valor de oitenta e cinco euros e vin-

te cêntimos; _________________________________________________________ 

DIMINUIÇÃO: ____________________________________________________ 

020102 – Gasóleo - no valor de setenta e cinco euros; ________________________ 
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0701041304 – Outras Construções Diversas – no valor de oitenta e dois euros e vin-

te cêntimos; _________________________________________________________ 

e) Proceder à alteração número quatro ao Plano Plurianual de Investimentos: ________ 

REFORÇO: _________________________________________________________ 

07011502 – Instalação de Mobiliário Urbano no valor de oitenta e cinco euros e vin-

te cêntimos. _________________________________________________________ 

DIMINUIÇÃO: ______________________________________________________ 

0701041304 – Outras Construções Diversas no valor de oitenta e cinco euros e vinte 

cêntimos. ___________________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Pinturas de passadeiras em diversos locais da freguesia. _______________________ 

b) Colocação de placas de toponímia em diversos locais da freguesia. ______________ 

c) Reparação de calçadas em diversos locais da freguesia. _______________________ 

d) Colocação de tampa em poço privado que se partiu acidentalmente por uma máquina 

da Câmara ao serviço da freguesia no caminho agrícola das camarinhas. ________ 

_________________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, foi declarada encerrada a reu-

nião 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- 
 


