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Aos seis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte, 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 à Anafre do valor de noventa e cinco euros referente à inscrição do 

Presidente da Junta de Freguesia no Congresso da Anafre em Portimão. __________ 

b) O pagamento de seguro referente à viatura Opel Vivaro no valor de seiscentos e 

setenta e um euros. ___________________________________________________ 

c) O pagamento de factura referente a comparticipação na aquisição de Bolo-rei para a 

Festa de Natal dos idosos na Expoeste, no valor de oitenta e três euros e quinze cên-

timos. ______________________________________________________________ 

d) O pagamento de factura referente a aquisição de produtos de limpeza e higiene, no 

valor de trinta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos. ______________________ 

e) O pagamento de factura referente à aquisição de sinalização vertical para colocação 

em diversos locais da freguesia, no valor de duzentos e oitenta e oito euros e oitenta 

e cinco cêntimos. _____________________________________________________ 

f) O pagamento à Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Antas no valor de 

cento e cinquenta euros, referente à Organização da festa anual, conforme estipulado 

no regulamento de atribuição de subsídios às Associações / instituições da freguesia. 

_________________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ______________________________________ 

a) Em conformidade com a Legislação laboral, a Junta de Freguesia deliberou atribuir 
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ao centro Social e Paroquial de Carvalhal Benfeito a quantia de dois mil cento e 

setenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos, para regularização dos encargos 

dos direitos da funcionária Tânia Matos, aquando do termo do seu contrato de traba-

lho, afeto ao protocolo entre o Centro Social e a Junta de Freguesia. ___________ 

b)  Aprovar a Alteração numero um ao orçamento da despesa: ____________________ 

REFORÇO: _________________________________________________________ 

020121 – Outros Bens, no valor de cento e setenta e cinco euros. _______________ 

DIMINUIÇÃO:  ____________________________________________________ 

02020307 – Manutenção de vias e conservação de caminhos, no valor de cento e 

setenta e cinco euros. __________________________________________________ 

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

pelo Secretário que redigiu esta ata e pela Tesoureira. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


