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Aos nove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezassete, nesta Freguesia de Car-

valhal 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 à Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Antas do valor de 

Cento e Cinquenta Euros referente à Organização da Festa anual em Honra de Santa 

Maria e São Brás, conforme estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsídios a 

Associações/Instituições. ________________________________________________ 

b) O pagamento de cinquenta euros à Associação Recreativa Desportiva e Cultural de 

Antas referente a comparticipação para o Almoço de Aniversário, conforme estipula-

do no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associações/Instituições. ______ 

c) O pagamento de Fatura relativa a limpeza de caminho agrícola das Pinhoas no valor 

de duzentos e dois euros e noventa e cinco cêntimos. __________________________ 

d) O pagamento de Fatura relativa a aquisição de uma unidade Belt para a impressora 

Oki, no valor de cento e treze euros e cinquenta e três cêntimos. _________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Presente programa Operacional de apoio às pessoas mais carenciadas, e informação 

de abertura de Candidaturas para o POAPMC. O Executivo analisou as condições 

exigidas para formalizar a Candidatura a Pólo de Recessão e Distribuição dos Ali-

mentos, e constatou que não tinha condições físicas de instalações para cumprir os 

requisitos exigíveis, pelo que deliberou por unanimidade não apresentar candidatura 
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ao referido programa. __________________________________________________ 

b) Requerer os serviços de um técnico especializado para a construção do Projecto do 

Parque de Lazer Público a implementar no recinto da Escola das Antas. __________ 

c) Conceder a Agostinho Ribeiro Maçãs, um terreno no cemitério de Carvalhal Benfei-

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

número trezentos e oitenta e sete do talhão quatro, destinado a sepultura perpétua. __ 

d) Conceder a Maria Gertrudes Martins Solteiro, um terreno no cemitério de Carvalhal 

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

covato número trezentos e setenta e três do talhão quatro, destinado a sepultura per-

pétua. ______________________________________________________________ 

_______________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 

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. _____________________ 

g) Serviço de pulverização de calçadas e valetas de cimento em diversas ruas da fre-

guesia. ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________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. ___________________________________________________________ 
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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- 

 

 

 


