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Aos dois dias do mês de Dezembro 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 facturas referentes a oferta de livros de presente de natal para os 

alunos do Jardim de Infância de Carvalhal Benfeito, no valor de setenta e seis euros.  

b) O pagamento de factura referente a manutenção de mobiliário urbano, no valor de 

quinhentos e setenta e oito euros e dez cêntimos. ____________________________ 

c) O pagamento de factura referente a limpeza de vias, espaços públicos, sargetas e 

sumidouros, no valor de cento e noventa e dois euros. ________________________ 

d) O pagamento de factura referente a colocação de divisória em alumínio no hall de 

entrada da secretaria da Junta, no valor de mil duzentos e noventa e um euros e cin-

quenta cêntimos. ______________________________________________________ 

e) O pagamento de factura referente à compra de consumíveis para a Junta de Fregue-

sia, no valor de cento e cinquenta euros e noventa cêntimos. ___________________ 

f) O pagamento de factura referente a oferta de livros de presente de natal para a EB1 

de Carvalhal Benfeito, no valor de cento e quatro euros e quarenta cêntimos. ______ 

g) O pagamento de factura referente a colocação de dois pneus na viatura 27-05-ZR, no 

valor de duzentos e noventa e oito euros e quatro cêntimos. ____________________ 

h) O pagamento de senhas de presença de reuniões da Assembleia de Freguesia no ano 

dois mil e dezanove, no valor global de seiscentos e quatro euros e cinquenta e seis 

cêntimos. __________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ______________________________________ 

a) Aprovar a representação da Junta de Freguesia na pessoa do Senhor Presidente da 

Junta, no Congresso da Anafre que terá lugar em Portimão entre os dias vinte e qua-

tro e vinte e cinco de Janeiro de dois mil e vinte, bem com a utilização de uma viatu-

ra da Junta para a respetiva deslocação.  _________________________________ 

b) Aprovar a Alteração numero sete ao Orçamento da Despesa: __________________ 

REFORÇO: ________________________________________________________ 

01030101 – Encargos com a saúde – ADSE no valor de cento e quarenta e seis euros 

e vinte e quatro cêntimos. ______________________________________________ 

02010500 – Alimentação – Refeições Confecionadas no valor de cento e cinquenta 

euros. ______________________________________________________________ 

02012000 – Material de educação, cultura e recreio no valor de oitenta e nove euros 

e cinquenta cêntimos. _________________________________________________ 

DIMINUIÇÃO: _____________________________________________________ 

0201160301 – Produtos dos CTT,  no valor de cento e cinco euros e setenta e quatro 

cêntimos. ___________________________________________________________ 

02012100 – Outros bens, no valor de duzentos e oitenta euros. _________________ 

c) Aprovar a alteração número oito ao Orçamento da Despesa: ___________________ 

REFORÇO: ________________________________________________________ 

01021302 – Senhas de presença da Assembleia, no valor de cento e nove euros e 

cinquenta e seis cêntimos. ______________________________________________ 

01030101 – Encargos com a saúde – ADSE, no valor de treze euros e vinte e três 

cêntimos. ___________________________________________________________ 

020120 – Material de educação, cultura e recreio, no valor de trinta e nove cêntimos.  

0202010201 – Luz – Edifício sede, no valor de quatro euros e quarenta e dois cênti-

mos. _______________________________________________________________ 

0202010203 – Luz – Depósito de Santana, no valor de dois euros e oito cêntimos. __ 
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02021902 – Assistência técnica – Equipamentos diversos, no valor de quarenta 

euros e oitenta cêntimos. _______________________________________________ 

DIMINUIÇÃO: _____________________________________________________ 

02022502 – Outros serviços, no valor de cento e setenta euros e quarenta e oito cên-

timos. ______________________________________________________________ 

d) Aprovar a alteração numero nove ao Orçamento da Despesa: __________________ 

REFORÇO: ________________________________________________________ 

01030901 – Seguro de Acidentes de Trabalho, no valor de treze euros e vinte e três 

cêntimos. ___________________________________________________________ 

DIMINUIÇÃO: _____________________________________________________ 

01030101 – Encargos com a saúde – ADSE, no valor de treze euros e vinte e três 

cêntimos. ___________________________________________________________ 

_________________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- 
 


