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Ao primeiro dia do mês de Maio 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 ao Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora das Mercês do valor de 

Cento e Cinquenta Euros referente à Organização da Festa do Frango Assado, con-

forme estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associa-

ções/Instituições. ______________________________________________________ 

b) O pagamento de fatura referente a Serviços de alojamento de Internet no valor de 

noventa e dois euros e vinte cinco cêntimos. _________________________________ 

c) O pagamento de fatura referente aos restantes oitenta por cento da Execução do proje-

to para construção de parque de laser nas Antas, no valor de mil setecentos e setenta e 

um euros e vinte cêntimos. ______________________________________________ 

d) O pagamento de fatura referente à aquisição de produto de decomposição para o 

cemitério no valor de duzentos e trinta e cinco euros e quarenta e oito cêntimos. ____ 

e) O pagamento de fatura referente ao valor dos bilhetes para o Teatro do Passeio 

Sénior, no valor de mil e sessenta e cinco euros. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Solicitar orçamento à firma Nuno Roque Unipessoal, Lda, para a Execução da obra 

“Parque de Lazer das Antas” . __________________________________________ 

b) Adjudicar ao Teatro Maria Vitoria a aquisição de setenta e dois bilhetes para o dia 
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do Passeio Sénior dois mil e dezassete. ___________________________________ 

c) Adjudicar à Rodoviária do Oeste o aluguer de um autocarro para o Passeio Sénior. _ 

d) Efetuar a limpeza do espaço envolvente da Escola Básica do Carvalhal Benfeito. __ 

e) A aquisição de seis espelhos para colocar em diversos locais da Freguesia. _______ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Serviço de limpeza e colocação de Tout-Venant com niveladora e Retroescavadora 

na rua da Esperança, no caminho agrícola das Camarinhas, na Rua dos Troncos e no 

Caminho Agrícola da Pardaleira. ________________________________________ 

b) Serviço de Roça Caniços em diversas Ruas da Freguesia. _____________________ 

____________________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- 

 

 

 

 

 


