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Ao cinco dias do mês de Junho 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 fatura relativa a revisão da viatura 27-05-ZR no valor de cento e trin-

ta e dois euros e setenta e três cêntimos. ____________________________________ 

b) O pagamento de fatura relativa a limpeza de espaços envolventes da escola e Jardim 

de Infância de Carvalhal Benfeito, no valor de duzentos e dois euros e noventa e cin-

co cêntimos. __________________________________________________________ 

c) O pagamento do seguro da viatura 63-92-VV no valor de quatrocentos e setenta e seis 

euros e vinte e um cêntimos. _____________________________________________ 

d) O Pagamento ao Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora das Mercês no valor de 

Duzentos e Cinquenta Euros referentes ao Subsidio Anual de Dois Mil e Dezassete, 

conforme estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associa-

ções/Instituições. ______________________________________________________ 

e) O Pagamento à Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Antas no valor de 

Duzentos e Cinquenta Euros referentes ao Subsidio Anual de Dois Mil e Dezassete, 

conforme estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associa-

ções/Instituições. ______________________________________________________ 

f) O pagamento de fatura referente a reparação elétrica no Jardim de Infância no valor 

de cento e cinquenta e um euros e vinte cinco cêntimos. _______________________ 

g) O pagamento de fatura referente à compra de Espelhos de Transito, no valor de tre-
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zentos e setenta e oito euros e quarenta e oito cêntimos. ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Autorizar o pagamento da Concessão do covato número trezentos e cinquenta e um 

onde foi sepultado o senhor António Fialho Costa, em quatro tranches iguais de 

cento e vinte cinco euros cada, a entregar no último dia de Junho, Julho, Agosto e 

dia vinte e oito de Setembro, a pedido da família por não ter disponibilidade finan-

ceira de fazer o pagamento de uma só vez. _________________________________ 

b) Adjudicar à firma Nuno Roque – Unipessoal, Lda,  a obra do Parque de Lazer das 

Antas  pelo valor de vinte e um mil seiscentos e setenta e cinco euros e setenta e 

nove cêntimos (valor com iva incluído), e com as seguintes condições: __________ 

- A obra deverá estar concluída até à data limite de trinta e um de Agosto de dois 

mil e dezassete. ______________________________________________________ 

- Após a conclusão da obra será entregue a quantia de oito mil euros. ___________ 

- A quantia remanescente da factura será liquidada por esta Junta de Freguesia, 

aquando do recebimento da transferência para o efeito, proveniente da Câmara 

Municipal, ao abrigo do protocolo próprio, e que se prevê que aconteça até ao final 

do ano dois mil e dezassete. ____________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Serviço de frota para limpeza e colocação de tout-venant em vários caminhos agríco-

las da freguesia. ______________________________________________________ 

b) Colocação de três manilhas junto ao abrigo de passageiros do Vale da Vaca. ______ 

c) Serviço de Retroescavadora em limpeza de vala nas Hortas. ___________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


