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Aos dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, nesta Freguesia de Carva-

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

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

reiro - 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 Janeiro de dois mil e quinze, e autorizar as despesas com 

gasóleo para o mês de Fevereiro de dois mil e quinze. ________________________ 

b) Mandar executar diversas obras de reparação eléctrica, nomeadamente no Jardim de 

Infância e Escola primária de Carvalhal Benfeito e no Edifício da Junta de Fregue-

sia. ________________________________________________________________ 

_____________________OUTRAS DELIBERAÇÕES______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: _____________________________________ 

a) Proceder à manutenção do caminho agrícola da Junqueira e do Valinho, com limpe-

za de valetas e colocação de tout-venant. ________________________________ 

b) Proceder ao corte de caniços em diversas ruas da freguesia. ___________________ 

c) Atribuir um subsidio extraordinário sob forma de patrocínio para a aquisição de far-

das para a equipa de BTT Turismo da Associação Desportiva e Recreativa de  Car-

valhal Benfeito, no valor de quinhentos euros._____________________________ 

d) Submeter uma Candidatura à Medida Contrato Emprego-Inserção para o serviço de 

apoio à família do Jardim de Infância de Carvalhal Benfeito.__________________ 

e) Pedir orçamento para a Execução do  Plano de Segurança - Medidas de Auto-

Proteção no Edifício da Junta conforme legislação em vigor.___________________ 
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f) Adjudicar à empresa Mosquiestores o fornecimento e montagem de esteira em PVC 

R50 mm especial de cor branca, e substituição de fitas de estores em treze vãos do 

Jardim de Infância de Carvalhal Benfeito, pelo valor total de mil trezentos e cin-

quenta e três euros de acordo com o  orçamento apresentado. __________________ 

_________________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. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

  

 


