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Aos três dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezassete, nesta Freguesia de Carvalhal 

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

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

ro - 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 Fatura relativa a vinte por cento da elaboração do projeto do Parque 

de Laser das Antas, no valor de quatrocentos e quarenta e dois euros e oitenta cênti-

mos. _______________________________________________________________ 

b) O pagamento da quota da Anafre relativas ao ano de dois mil e dezassete no valor de 

duzentos e oito euros e quarenta e nove cêntimos. ___________________________ 

c) O pagamento de fatura relativa a intervenção Técnica no computador da Junta, no 

valor de cento e trinta euros e treze cêntimos. _______________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Conceder a Rafael Santos Almeida Solteiro, um terreno no cemitério de Carvalhal 

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

covato número cento e cinquenta e sete do talhão quatro, destinado a sepultura per-

pétua. ______________________________________________________________ 

_________________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 
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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- 

 

 

 


