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Aos dois dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e um, nesta Freguesia de Carvalhal 

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 facturas referente a compra de sinalização de trânsito para colocar 

em diversos locais da freguesia, no valor total de quatrocentos e noventa e sete euros e 

quinze cêntimos. ________________________________________________________ 

b) O pagamento de factura referente a construção de muro e colocação de calçada na Rua 

Sra. das Mercês junto à entrada para o Casal Fialho, no valor de nove mil trezentos e 

noventa e um euros e cinco cêntimos. ______________________________________ 

c) O pagamento do subsídio anual de dois mil e vinte e um à Associação Recreativa Des-

portiva e Cultural de Santana, no valor de duzentos e cinquenta euros. ____________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ______________________________________ 

a) Efetuar a alteração numero dois ao Plano Plurianual de investimentos: ____________ 

REFORÇO: ___________________________________________________________ 

Projeto 0105 – Outras Construções Diversas, no valor de sete mil trezentos e setenta 

euros. _______________________________________________________________ 

DIMINUIÇÃO: _______________________________________________________ 

Projeto 0103 – Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros, no valor de duzentos 

euros. _______________________________________________________________ 

Projeto 0106 – Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância, no valor de nove-
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centos e setenta euros. __________________________________________________ 

Projeto 0107 – Conservação e Beneficiação do Edifício da Junta de Freguesia, no valor 

de seis mil e duzentos euros. _____________________________________________ 

b) Conceder a Francelina Maria Daniel, um terreno no cemitério de Carvalhal Benfeito, 

medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, compreendido pelo covato número 

quatrocentos e doze, destinado a sepultura perpétua.____________________________ 

c) Adjudicar a um Advogado o serviço de elaboração de um Regulamento de aluguer das 

Instalações do Centro de Saúde, pelo valor total de quinhentos euros. ______________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Mini frota em manutenção de diversos caminhos agrícolas da freguesia. ___________ 

b) Serviço de Roça caniços particular em diversos caminhos agrícolas da freguesia. ____ 

c) Colocação de meias manilhas em valeta na  Rua dos Manhorras. _________________ 

_________________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 presente 

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 Secretário que redi-

giu esta ata e pela Tesoureira. _________________________________________________ 
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