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Aos sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezanove, nesta Freguesia de Carva-

lhal 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, referente a verba para limpeza do J.I. e EB1 de Carva-

lhal Benfeito. ________________________________________________________ 

b) O pagamento de Factura referente a colocação de janelas basculantes e mosquiteiras 

no JI de Carvalhal Benfeito, no valor de seiscentos e dois euros e setenta cêntimos. _ 

c) O pagamento de Factura referente a diversas reparações na EB1 de Carvalhal Ben-

feito, no valor de trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos. __________________ 

d) O pagamento de factura referente a pequenas reparações no Jardim de Infância de 

Carvalhal Benfeito no valor de duzentos e setenta e um euros e oitenta e três cênti-

mos. _______________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Proceder à alteração número seis ao orçamento da despesa: __________________ 

REFORÇO: ________________________________________________________ 

01010100 – Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos, no 

valor de mil e cinquenta euros. __________________________________________ 

01010401 – Pessoal em Funções, no valor de oitocentos e oitenta euros. _________ 

0202010204 – Luz – Poço da Quinta do Bravo, no valor de dez euros. ___________ 

02021800 – Vigilância e segurança, no valor de setenta euros. _________________ 
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02022400 – Encargos de cobrança de receitas, no valor de vinte euros. ___________ 

02022501 – Serviços Cemiteriais, no valor de mil e duzentos euros. _____________ 

0701041307 – Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância, no valor de seis-

centos e cinco euros. __________________________________________________ 

DIMINUIÇÃO: ____________________________________________________ 

01010402 – Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório no valor de 

oitocentos e oitenta euros. ______________________________________________ 

02010900 – Produtos químicos e farmacêuticos, no valor de duzentos e trinta euros.  

02020301 – Manutenção de Viaturas, no valor de dois mil e vinte euros. _________ 

02020399 – Outras Manutenções Diversas, no valor de cem euros. ______________ 

07010602 – Aquisição de viatura de nove lugares, no valor de seiscentos e cinco 

euros. ______________________________________________________________ 

b) Proceder à alteração número seis ao Plano Plurianal de Investimentos. __________ 

DIMINUIÇÃO: _____________________________________________________ 

07010602 – Aquisição de viatura de nove lugares no valor de seiscentos e cinco 

euros._______________________________________________________________ 

c) Proceder à alteração número sete ao Plano Plurianual de Investimentos. __________ 

REFORÇO: ________________________________________________________ 

0701041307 – Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância, no valor de seis-

centos e cinco euros. __________________________________________________ 

d) Conceder a Gracinda da Anunciação Santos, um terreno no cemitério de Carvalhal 

Benfeito, medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, compreendido pelo 

covato número trezentos e noventa e sete do talhão quatro, destinado a sepultura 

perpétua. ___________________________________________________________ 

e) Conceder a Henrique do Coito Marciano dos Santos, um terreno no cemitério de 

Carvalhal Benfeito, medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, compreen-

dido pelo covato número trezentos e noventa e cinco do talhão quatro, destinado a 

sepultura perpétua. ____________________________________________________ 
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_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Roça caniços em diversas Ruas e Caminhos da Freguesia. _____________________ 

b) Serviço de mini frota para manutenção de diversos caminhos agrícolas da freguesia. 

c) Serviço de pedreiro para manutenção da ponte das Camarinhas, da Ponta de Santana 

e para reparação no Recinto do Jardim de Infância de Carvalhal Benfeito. ________ 

d) Construção de uma base para caixote do lixo na Oliveirinha. __________________ 

e) Reparação de aqueduto em Santana no cruzamento do Casal Fialho. ____________  

_________________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- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


