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Aos sete dias do mês de Agosto 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 referente a serviço de retroescavadora em reparação de 

caminho agrícola no valor de setecentos e noventa e nove euros e cinquenta cênti-

mos. _______________________________________________________________ 

b) O pagamento de fatura referente a limpeza e manutenção de Caminhos agrícolas no 

valor de quatrocentos e trinta e seis euros e dezanove cêntimos. ________________ 

c) O pagamento de fatura relativa à colocação de calçada na Rua Principal das Cruzes, 

no valor de setecentos e cinquenta e dois euros e sessenta e nove cêntimos. _______ 

d) O pagamento de fatura referente a serviço de bate chapa efetuado na viatura 23-67-

KD no valor de duzentos e vinte e um euros e quarenta cêntimos. _______________ 

e) O pagamento de fatura referente a pintura do Edifício da Junta  no valor de três mil 

quinhentos e setenta e nove euros e trinta cêntimos. __________________________ 

f) O Pagamento à Fábrica da Igreja Paroquial, do valor de trezentos euros  referente  ao 

subsidio para a  Festa Anual em Honra de N.ª Senhora das Mercês, conforme estipu-

lado no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associações / Instituições. _____ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Conceder a José Augusto Querido dos Santos, um terreno no cemitério de Carvalhal 

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

covato número trezentos e quarenta e um do talhão quatro, destinado a sepultura 

perpétua. ___________________________________________________________ 
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b) Adjudicar a José da Silva Paulo, o serviço de substituição da areia e reparação do 

capeamento do alpendre da Escola Básica de Carvalhal Benfeito pelo valor total de 

trezentos e trinta e dois euros e dez cêntimos. ______________________________ 

c) Adjudicar a Vítor José Morais Fialho a pintura do muro da escola das Antas pelo 

valor total de quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos. _____________________ 

d) Adjudicar à Briofer – Unipessoal, Lda., o fabrico de doze suportes para caixotes do 

lixo pelo valor total de oitocentos e quarenta e oito euros e setenta cêntimos. _____ 

e) Adjudicar a Helena Maria Paulo Gageiro Trincadeiro a empreitada da limpeza de 

valetes de cimento e calçadas, no valor total de dois mil seiscentos e setenta euros. _ 

f) Adjudicar a José da Silva Paulo, o serviço de reparação de caminho agrícola na 

Osseira, pelo valor total de novecentos e vinte e dois euros e oito cêntimos. ______ 

____________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_____________ 

a) Limpeza de Ruas e Parque de Estacionamento no Carvalhal Benfeito com Nivelado-

ra e Roça Caniços, por ocasião da Festa em Honra de Nossa Senhora das Mercês. __ 

_________________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- 

 


