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Ao dia um do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Freguesia de Carva-

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

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

reiro - 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 Antas do valor de 

cento e cinquenta euros, relativo ao subsídio da festa em Honra de Santa Maria e 

São Brás, em conformidade com o estipulado no Regulamento de Atribuição de 

Subsídios às Associações/Instituições. ____________________________________ 

b) O pagamento no valor de mil oitocentos e sessenta e três euros e quarenta e cinco 

cêntimos, relativo à obra de abertura de um portão e colocação de uma rampa de 

acesso, da casa de arrumos para o estaleiro. ________________________________ 

c) O pagamento no valor de mil quatrocentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos, 

relativo à empreitada de substituição de poste Portugal Telecom junto ao recinto da 

festa. _______________________________________________________________  

d) O pagamento de cento e cinquenta e nove euros e quarenta e um cêntimos relativos à 

compra de uma bateria nova para a viatura 63-92-VV – Mitsubishi Canter. _______ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Atribuir um subsídio no valor de cinquenta euros ao Centro Social e Paroquial N.ª 

Senhora das Mercês para ajudar a custear as despesas de participação no Carnaval de 

Caldas da Rainha, em conformidade com o estipulado no Regulamento de Atribui-

ção de Subsídios às Associações / Instituições. ______________________________ 

b) Aprovar a Deslocação da Presidente do Executivo em representação da Freguesia 

aos Estados Unidos da América juntamente com representantes da Câmara Munici-
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pal e de outras freguesias do concelho, a Convite da Associação Regional Caldense 

de Newark para a celebração do seu trigésimo terceiro aniversário. _____________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Serviço de Giratória em vários caminhos agrícolas 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, foi declarada encerrada a reu-

nião 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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


