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Aos sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia de 

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

Carlos Alberto Pereira Freitas, Secretário – Luís Manuel do Coito Machado e a Tesoureira 

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

________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte e uma horas foi declarada aberta a reunião.________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________DELIBERAÇÕES DIVERSSAS_______________________ 

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

a) Pagamento do seguro da viatura 23-67-KD no valor de quatrocentos e noventa e cin-

co euros e quarenta e três cêntimos._______________________________________ 

b) Pagamento do seguro com nº de apólice 003667389 corresponde ao seguro da arre-

cadação no valor de noventa e cinco euros e cinquenta e nove cênti-

mos.________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade:________________________________________ 

a) Aprovar a manutenção do preçário de almoços particulares, de acordo com a tabela 

de taxas em vigor._____________________________________________________ 

b) Manter as quantidades de resmas de papel, tinteiros e fotocopias a atribuir às escolas 

e jardim-de-infância da Freguesia.________________________________________ 

c)  Aprovar a deslocação de presidente de Junta de Freguesia e do presidente da 

Assembleia de Freguesia ao XVIII congresso nacional da ANAFRE que terá lugar 

na cidade de Braga que terá lugar nos dias 11;12;13 de Março.__________________ 

d) Autorizar o pagamento aos membros das mesas de voto referente as Eleições Autár-

quicas de 30 de Setembro do ano de dois mil e vinte um.______________________ 

e) Aprovar a alteração número um ao orçamento da despesa._____________________ 

REFORÇO:__________________________________________________________ 

0602030501- Mesas de voto- no valor de quinhentos euros.___________________ 
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020216-Seminarios, exposições e similares- no valor de setenta euros.___________ 

DIMINUIÇÃO:_______________________________________________________ 

02020304-Manutenção Escolas Desativadas- no valor de quinhentos euros._______ 

020211-Representação dos serviços- no valor de setenta euros._________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_________________ 

a) Serviços de frota em diversos caminhos agrícolas da Freguesia.______________ 

b) Limpeza manual de valetas e aquedutos na rua Nossa Senhora das Mer-

cês.______________________________________________________________ 

c) Roça caniços em diversos locais 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 duas horas e trinta minutos, foi declarada 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, 

pelo Secretário que redigiu esta ata e pela Tesoureira.______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 

 

SECRETÁRIO- 

 

TESOUREIRO-  

 

 

 
 

 


