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Aos cinco dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e quinze, nesta Freguesia de Carvalhal 

Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente - Maria 

João Dos Santos Ribeiro Querido, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e o Tesourei-

ro - António Henrique Colaço, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. 

________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas dezanove horas foi declarada aberta a reunião. _________ 

_________________________________________________________________________ 

____________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS___________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Proceder ao pagamento da despesa do gasóleo gasto pelas viaturas da Junta de Fre-

guesia referente ao mês de Dezembro de dois mil e catorze, e autorizar as despesas 

com gasóleo para o mês de Janeiro de dois mil e quinze. ______________________ 

b) Em conformidade com o acordado com o senhor Horácio Marciano Marques Maçãs, 

por não ter apresentado a Certidão de não Divida à Segurança Social, procedeu-se  

ao pagamento das Fatura n.º CFA2014/33, no valor de duzentos e vinte euros e oi-

tenta e dois cêntimos, e da Fatura CFA2014/32 no valor de dois mil cento e setenta e 

dois euros e oitenta e sete cêntimos, referentes ao compromisso n.º trinta e cinco, di-

rectamente ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 

IP._________________________________________________________________ 

_____________________OUTRAS DELIBERAÇÕES______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: _____________________________________ 

a) A colocação de um espelho no cruzamento da Rua do Valinho com a Rua de Santa-

na._________________________________________________________________ 

b) Encetar negociações com a Seguradora relativamente aos seguros da Junta de Fre-

guesia, tendo conseguido uma poupança no valor de duzentos e onze euros e cin-

quenta e dois cêntimos.________________________________________________ 

c) O Executivo deliberou ainda autorizar os pagamentos das despesas a realizar no 
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mês de Janeiro, mediante os documentos de despesa, referentes às deliberações to-

madas para o exercício deste mês. ______________________________________ 

_________________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 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 pelo Tesoureiro. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


