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Aos dois dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezasseis, 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 das quotas da Anafre respeitante ao ano dois mil e dezasseis no valor 

de duzentos e dois euros e sessenta e cinco cêntimos. _________________________ 

b) O pagamento da Fatura 2016/73 relativa a reparação feita na viatura 27-05-ZR, no 

valor de cento e vinte e um euros e cinquenta e três cêntimos. __________________ 

c) O pagamento de um seguro de Acidentes Pessoais feito para o Passeio Sénior deste 

ano no valor de noventa e cinco euros e vinte e dois cêntimos. _________________ 

d) O pagamento à Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Santana no valor de 

cinquenta euros relativo a Comparticipação no evento de comemoração do vigésimo 

Quinto aniversário, conforme estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsí-

dios às Associações/Instituições. _________________________________________ 

e) O pagamento à Associação Desportiva, Recreativa e Cultural das Cruzes no valor de 

Cento e Cinquenta euros, relativo a Comparticipação na festa anual conforme estipu-

lado no Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações/Instituições. ____ 

A presente deliberação irá ser submetida à Assembleia de Freguesia para a respectiva apro-

vação. ___________________________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Serviço de Retroescavadora na estrada que vai da Estrada Municipal trezentos e ses-

senta às Barrocas. _____________________________________________________ 

b) Serviço de retroescavadora, niveladora e colocação de Tout-Venant no Caminho 
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Agrícola do Jardo, na Rua do Poço e em mais alguns caminhos agrícolas nos arredo-

res. _________________________________________________________________ 

c) Serviço de Roça Caniços em diversas Ruas e Caminhos Agrícolas da Freguesia. ___  

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-  

 

 

 

 


