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Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezassete, nesta Freguesia de Carva-

lhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente - 

Maria João Dos Santos Ribeiro Querido, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e o 

Tesoureiro - António Henrique Colaço, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. 

________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA : Pelas vinte horas foi declarada aberta a reunião. ____________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS_______________________ 

A Presidente da Junta informou o Executivo que por seu despacho mandou executar: _____ 

a) O pagamento de factura relativa à aquisição de consumíveis para a Secretaria da 

Junta no valor de duzentos e oitenta e oito euros e noventa e nove cêntimos. ______ 

b) O pagamento ao Sistema Nacional de Saúde relativo à retenção da primeira tranche 

do F.F.F. dois mil e dezassete, no valor de cento e trinta e nove euros e trinta e dois 

cêntimos. ___________________________________________________________ 

c) O pagamento de Fatura 4343, no valor de mil quinhentos e um euros e oito cênti-

mos. _______________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Depois da Análise de vários orçamentos, o Executivo deliberou por unanimidade 

Adjudicar o Orçamento mais benéfico para Pintura do Edifício da Junta no valor de 

dois mil novecentos e dez euros. _________________________________________ 

b) Construir um Parque de Lazer Público no recinto da Escola Básica das Antas, tendo 

solicitado autorização à Câmara Municipal, que aprovou a referida requalificação do 

espaço por unanimidade. _______________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Limpeza de aqueduto e colocação de quatro manilhas no caminho agrícola do Bom 

Jesus. ______________________________________________________________ 

b) Serviço de Retroescavadora em diversos locais da freguesia, para limpeza de regato 
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e valas, retirada de quebradas e limpeza de aquedutos. ________________________ 

c) Limpeza de vala e colocação de manilhas no cruzamento do Casal Fialho. ________ 

d) Cinco dias de serviço de roça caniços. _____________________________________ 

e) Três dias de Limpeza de valetas. _________________________________________ 

f) Limpeza manual de calçadas e valetas no lugar das Antas. _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________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- 
 
TESOUREIRO- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


