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Aos três dias do mês de Julho 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 à Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Santana, do valor de 

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

conforme estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associações / 

Instituições. _________________________________________________________ 

b) O pagamento de fatura referente à colocação de pastilhas na viatura 27-05-ZR, no 

valor de setenta e três euros e setenta e nove cêntimos. _______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Adjudicar à firma Vítor José Morais Fialho o orçamento referente à pintura do Edi-

fício da Junta de Freguesia pelo valor total de três mil quinhentos e setenta e nove 

euros e trinta cêntimos. ________________________________________________ 

b) Adjudicar a José da Silva Paulo a reparação de dois caminhos agrícolas no Cabeço 

dos Touros, pelo valor total de setecentos e noventa e nove euros e cinquenta cênti-

mos. _______________________________________________________________ 

c) Adjudicar a Gilberto Marciano Roque o serviço limpeza e conservação do caminho 

da fonte da Osseira e do Caminho Agrícola das Pinhoas, pelo valor total de quatro-

centos e trinta e seis euros e dezanove cêntimos. ____________________________ 

d) Adjudicar a José da Silva Paulo o serviço de colocação de calçada na Rua Principal 

das Cruzes entre os números noventa e noventa e quatro, pelo valor total de setecen- 
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tos e cinquenta e dois euros e sessenta e nove cêntimos. ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________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 vinte 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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


