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Aos dois dias do mês de Março 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 vinte 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 Fevereiro de dois mil e quinze, e autorizar as despesas 

com gasóleo para o mês de Março de dois mil e quinze. _______________________ 

b) Proceder ao pagamento anual do seguro da viatura 27-05-ZR. __________________ 

c) Atribuir um subsidio ao Grupo Desportivo do Peso, no valor de duzentos e cinquen-

ta euros para comparticipação nas obras do campo de futebol do Peso.___________ 

d) Fazer um seguro de acidentes pessoais para a nova auxiliar para o J.I. de Carvalhal 

Benfeito,  ao abrigo de uma Candidatura à Medida Contrato Emprego-Inserção. ___ 

e) Proceder ao pagamento anual da quota da ANAFRE. _________________________ 

f) Adjudicar grelhas em Ferro Fundido, para colocar em diversos aquedutos da fregue-

sia._________________________________________________________________ 

_____________________OUTRAS DELIBERAÇÕES______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: _____________________________________ 

a) Conceder a Clarisse Simão Bernardes Ferreira, um terreno no cemitério de Carva-

lhal Benfeito, medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, compreendido 

pelo covato número trezentos e sessenta e cinco do talhão quatro, destinado a sepul-

tura perpétua. ________________________________________________________ 

b) Conceder a Rosalina Maria Florinda da Silva Franco, um terreno no cemitério de 
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Carvalhal Benfeito, medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, compreen-

dido pelo covato número trezentos e setenta e quatro do talhão quatro, destinado a 

sepultura perpétua. ___________________________________________________ 

c) Conceder a Joaquim Manuel da Silva Gomes, um terreno no cemitério de Carvalhal 

Benfeito, medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, compreendido pelo 

covato número trezentos e trinta e oito do talhão quatro, destinado a sepultura per-

pétua. ______________________________________________________________ 

OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS 

a) Reparação de aquedutos na Rua Principal do Vale da Vaca.___________________ 

b) Serviço de Roças Caniços em diversas Ruas 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 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. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

  

 


