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Aos quatro dias do mês de Maio 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 Abril de dois mil e quinze, e autorizar as despesas com 

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

b) Proceder ao pagamento do seguro da viatura 63-92-VV, no valor de quatrocentos e 

cinquenta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos. _________________________ 

_____________________OUTRAS DELIBERAÇÕES______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: _____________________________________ 

a) Conceder a Amélia Cândida Pinheiro, um terreno no cemitério de Carvalhal Ben-

feito, medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, compreendido pelo co-

vato número duzentos e noventa e sete do talhão dois, destinado a sepultura perpé-

tua. _____________________________________________________________ 

b) Adjudicar serviço de Retroescavadora para diversos trabalhos a realizar na fregue-

sia. _______________________________________________________________ 

c) Aceitar durante o Mês de Maio a Prestação de Serviços Comunitários de sessenta 

horas, proposto pelo Tribunal.__________________________________________ 

d) O Executivo deliberou ainda autorizar os pagamentos das despesas a realizar no 

mês de Maio, mediante os documentos de despesa, referentes às deliberações to-

madas para o exercício deste mês. ____________________________________ 
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_____________________PASSEIO SENIOR____________________________ 

Realizou-se no passado dia um de Maio de Dois Mil e Quinze o habitual Passeio Sénior, 

que este ano foi à Serra da Estrela._____________________________________________   

_________________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. ______________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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