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Aos três dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um, nesta Freguesia de Carva-

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

António Henrique Colaço, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e a Tesoureira - 

Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. 

________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas foi declarada aberta a reunião. _________ 

________________________________________________________________________ 

________________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS___________________ 

O Presidente da Junta informou o Executivo que por seu despacho mandou executar: ____ 

a) O pagamento de factura referente a construção de cobertura na entrada sul do Jar-

dim de Infância de Carvalhal Benfeito, no valor de três mil cento e sessenta e seis 

euros e cinquenta e nove cêntimos. ____________________________________ 

b) O pagamento de factura referente a construção de muro para proteção de Ecopon-

tos em Santana no valor de seiscentos e noventa e cinco euros e sessenta e oito cên-

timos. ___________________________________________________________ 

c) O pagamento de factura referente a pintura de fontanário e chafariz das Cruzes, no 

valor de oitocentos e trinta euros e noventa e nove cêntimos. ________________ 

d) O pagamento de factura referente a reparação do chafariz das cruzes, danificado 

por acidente de viação, no valor de três mil quatrocentos e vinte e um euros e oiten-

ta e seis cêntimos. _________________________________________________ 

e) O pagamento de factura referente a alteração do intercomunicador da portaria do JI 

e reparação do intercomunicador da porta da EB1 de Carvalhal Benfeito, no valor 

de cento e setenta e dois euros e vinte cêntimos. ___________________________ 

f) O pagamento do seguro da viatura Mitsubishi, no valor de quatrocentos e trinta e 

seis euros e sessenta e sete cêntimos. ___________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: _____________________________________ 
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a) Aprovar a atribuição de um Patrocínio à Associação Desportiva e Recreativa de 

Carvalhal Benfeito para um novo fardamento do Núcleo BTT Turismo, no valor de 

Quinhentos euros. __________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS______________ 

a) Serviço de frota em reparação e manutenção de diversos caminhos agrícolas da 

freguesia. _________________________________________________________ 

b) Serviço de mini-frota em reparação e manutenção de diversos caminhos agrícolas 

da freguesia. _______________________________________________________ 

c) Serviço de Roça Caniços em diversas ruas e caminhos agrícolas da freguesia. ____ 

d) Serviço de limpeza manual de valetas em diversas ruas da freguesia. ___________ 

_________________BALANCETES DE TESOURARIA_______________________ 

Presentes e analisados os balancetes de tesouraria reportados ao último mês. ___________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião o executivo deliberou aprovar a pre-

sente Ata em minuta. _______________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e uma horas , foi declarada encerrada a 

reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente, pelo Secretá-

rio que redigiu esta ata e pela Tesoureira. _______________________________________ 
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SECRETÁRIO- 
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