
   
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

                          ACTA N.º 05/2015 
 

 

1 de 2 

 

Aos seis dias do mês de Abril 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 Março de dois mil e quinze, e autorizar as despesas com 

gasóleo para o mês de Abril de dois mil e quinze. ____________________________ 

b) Comprar dois bidões de vinte litros de herbicida para pulverizar as calçadas e valetas 

da Freguesia.________________________________________________________ 

c)  Limpeza de valetas  na Quinta do Bravo e Antas.____________________________ 

d) Manutenção da Rua do Poço e do Caminho agrícola do Moinho na Quinta do Bravo. 

e) Serviço de Retroescavadora em movimentação de terras. ______________________ 

_____________________OUTRAS DELIBERAÇÕES______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: _____________________________________ 

a) Adjudicar à empresa Linfer, Lda a implementação das medidas de autoprotecção 

pelo valor total de cinco mil e noventa e dois euros e vinte cêntimos. ____________ 

_________________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, 
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02-Março-2015  

pelo Secretário que redigiu esta ata e pelo Tesoureiro. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 


