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Ao primeiro dia do mês de Junho 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 do seguro da viatura Mitsubishi 63-92-VV, no valor de quatrocentos e 

trinta e três euros e dezassete cêntimos. ___________________________________ 

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

duzentos e cinquenta euros, correspondente ao subsídio anual de dois mil e vinte, em 

conformidade com o estipulado no Regulamento de atribuição de subsídios às Asso-

ciações/Instituições da freguesia. _________________________________________ 

c) O pagamento de factura referente a recargas de extintores, no valor de cento o vinte 

e cinco euros e setenta e sete cêntimos. ____________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ______________________________________ 

a) Após análise das propostas recebidas, adjudicar à firma Vitor José Morais Fialho a 

proposta para a obra “Pintura Exterior da Escola Primária de Carvalhal Benfeito” 

pelo valor de três mil e setecentos euros, e para a obra “Pintura Exterior do Muro da 

Escola Primária de Carvalhal Benfeito” pelo valor de mil e oitocentos euros, ambos 

valores acrescidos da taxa de iva legal em vigor, por serem as propostas com mais 

baixo custo.  ________________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

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

b) Serviço de mini giratória em Limpeza de vala. _____________________________ 
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c) Limpeza do cemitério. _________________________________________________ 

d) Um dia de limpeza feito por Serviço Comunitário. __________________________ 

e) Roça caniços em diversas ruas e caminhos agrícolas da freguesia. _______________ 

f) Serviço de limpeza 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 a Junta deliberou aprovar a presente 

Ata em minuta. ___________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e uma horas e cinquenta minutos, foi decla-

rada encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presiden-

te, pelo Secretário que redigiu esta ata e pela Tesoureira. ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


