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Aos quatro dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, nesta Freguesia de Carva-

lhal 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 Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Antas, do valor de 

cento e cinquenta euros referente a subsidio para a festa em Honra de Santa Maria e 

São Brás, conforme estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Asso-

ciações / Instituições. __________________________________________________ 

b) O pagamento de fatura referente a reparação de estores no Jardim de Infância, no 

valor de duzentos e trinta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos. ______________ 

c) O pagamento da quota anual de dois mil e dezoito da Anafre, no valor de duzentos e 

onze euros e sessenta e um cêntimos. _____________________________________ 

d) O pagamento de fatura relativa a limpeza de caminhos agrícolas no valor de trezen-

tos e quarenta e nove euros e oitenta cêntimos. ______________________________ 

e) O pagamento de fatura referente à renovação anual do contrato de Serviço de Segu-

rança no Trabalho no valor de noventa e seis euros e cinquenta cêntimos. _________ 

f) O pagamento de fatura referente a Serviços de alojamento de site na Internet no 

valor de noventa e dois euros e vinte e cinco cêntimos. ______________________ 

g) O pagamento de fatura referente a serviços de retroescavadora e transporte de detri-

tos para diversos caminhos agrícolas da freguesia, no valor de dois mil setecentos e 

vinte e cinco euros e noventa e seis cêntimos. _______________________________ 

h) O pagamento de fatura referente a construção de bases para mobiliário urbano no 
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valor de duzentos e setenta euros e sessenta cêntimos. ________________________ 

i) O pagamento de fatura relativo à compra de consumíveis para a Secretaria da Junta 

no valor de duzentos e treze euros e sessenta e oito cêntimos. __________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Aprovar a deslocação do Presidente da Junta de Freguesia e  do Presidente da  

Assembleia de Freguesia à Assembleia Distrital da Anafre, para Eleição das listas 

distritais. ____________________________________________________________ 

b) A compra de um computador para a Secretaria da Junta de Freguesia. ____________ 

c) Pedir orçamentos para a compra de cadeiras para a Casa Mortuária. ____________ 

d) Pedir orçamentos para a Pintura dos muros do cemitério, anexos e Capelinha, e para 

algumas manutenções a efetuar na Casa Mortuária. _________________________ 

e) Pedir orçamentos para a aquisição de sinalização de trânsito e toponímia para diver-

sos locais da freguesia. _________________________________________________ 

f) Mandar efetuar a “Inspeção Especial para viaturas de transporte de crianças” na via-

tura Opel e solicitar a revalidação da licença ao IMT. ________________________ 

g) Convocar a GNR para uma Secção de esclarecimento sobre a legislação da limpeza 

das florestas. _________________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Construção de bases para mobiliário urbano em diversos locais da freguesia. ___ 

b) Conservação e limpeza de diversos caminhos agrícolas 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 três horas, foi declarada encerrada a reu-

nião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelo Secretário 

que redigiu esta ata e pelo Tesoureiro. __________________________________________ 

_________________________________________________________________________
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