
 
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

ACTA N.º 01/2018 
 

 

1 

 

  

Aos oito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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 fatura referente a compra de consumíveis para a Secretaria, no 

valor de cento e quarenta e nove euros e dezasseis cêntimos. ___________________ 

b) O pagamento de fatura referente à reparação da bomba injetora da viatura 23-67-

KD, no valor de cento e trinta e dois euros e trinta e nove cêntimos. _____________ 

c) O pagamento de fatura referente a reparação na viatura 27-05-ZR, no valor de 

noventa e quatro euros e setenta e sete cêntimos. ____________________________ 

d) O pagamento de fatura referente à aquisição de produto químico para pulveriza de 

calçadas e valetes em cimento, no valor de cento e trinta e um euros e cinquenta e 

quatro cêntimos. ______________________________________________________ 

e) O pagamento de fatura referente à comparticipação na compra de bolo-rei para a 

Festa de Natal dos Idosos dois mil e dezassete no valor de cento e cinquenta euros e 

setenta e quatro cêntimos. ______________________________________________ 

f) O pagamento de subsidio de apoio à festa anual de Antas, organizada pela à Asso-

ciação Recreativa Desportiva e Cultura de Antas, no valor de cento e cinquenta 

euros. ______________________________________________________________ 

g) O pagamento do valor de trezentos e quarenta e quatro euros e sessenta e oito cênti-

mos referente a liquidação de faturas de Tout-Venant. ________________________ 

h) O pagamento do valor de cento e dez euros e trinta e três cêntimos, referente à aven-
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ça / Gestão Custódia Backups . _________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) O Presidente da Junta de Freguesia na competência que a lei lhe confere, como 

representante do Posto de Correios a funcionar no edifício da Junta de Freguesia, 

propôs ao Executivo que fosse feito um pedido de alteração aos CTT , de “Posto 

Manual” para “Posto Informatizado” afim de agilizar o serviço e tirar mais rentabili-

dade do mesmo. O Executivo aprovou por unanimidade a proposta do presidente. 

b) Proceder à Alteração número um ao orçamento da despesa com o reforço da rubrica 

“070107” – Equipamento de Informática no valor de trinta e cinco euros e diminui-

ção da rúbrica “07010999” – Equipamento Administrativo pelo valor de trinta e cin-

co euros. ____________________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Serviço de Retroescavadora em limpeza de aquedutos e valas. _______________ 

b) Serviço de Roça Caniços em diversas ruas e caminhos agrícolas da freguesia. _ 

c) Transporte de Tout-Venant da pedreira para o estaleiro da Junta. ____________ 

d) Serviço de pulverização de calçadas e valetas em cimento. _________________ 

_________________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 trinta minutos, foi declarada 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, 

pelo Secretário que redigiu esta ata e pelo Tesoureiro. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 

 

SECRETÁRIO- 

 

TESOUREIRA- 
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