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Aos seis dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, nesta Freguesia de Carvalhal Ben-

feito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente – António Hen-

rique 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 Segurança Social no valor de quatrocentos e oitenta e dois euros e 

vinte e quatro cêntimos. _______________________________________________ 

b) O pagamento de fotocópias excedentes referente ao contrato do  ano de dois mil e 

vinte no valor de cento e cinquenta e quatro euros e vinte cinco cêntimos. _______    

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Mini frota em reparação e conservação de caminhos agrícolas da freguesia. ______ 

b) Serviço de Roça Caniços em diversas ruas da freguesia. _____________________ 

c) Construção de bases para  caixotes do lixo em diversos locais da freguesia. _______ 

d) Pintura da casa da bomba de água de Santana. _____________________________ 

e) Início da Pintura da Escola Primária de Carvalhal Benfeito. ___________________ 

f) Inicio dos Alcatroamentos na 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-
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te, pelo Secretário que redigiu esta ata e pela Tesoureira. ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


