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Ao dia um do mês de Junho do ano de dois mil e quinze, nesta Freguesia de Carvalhal Ben-

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

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

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 Maio de dois mil e quinze, e autorizar as despesas com 

gasóleo para o mês de Junho 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. _________________________ 

c) Proceder ao pagamento do subsídio anual no valor de duzentos e cinquenta euros ao 

Centro Social e Paroquial de Carvalhal Benfeito, depois de terem apresentado o Re-

latório de Contas do ano dois mil e catorze e o Plano de Actividades para o ano dois 

mil e quinze, de acordo com o Regulamento de atribuição de subsídios às Associa-

ções/Instituições. ___________________________________________________ 

_____________________OUTRAS DELIBERAÇÕES______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: _____________________________________ 

a) Mandar pulverizar as calçadas e as valetas em cimento em toda a freguesia. ______ 

b) Dar apoio logístico ao Grupo de Caminheiros de Caldas e Óbidos, em caminhada 

pela freguesia, com a entrega de águas e fruta. ______________________________ 

c) Efectuar a Alteração numero um ao Orçamento de Dois Mil e Quinze, com o refor-

ço da Rubrica 020121 e Diminuição da Rubrica 0602030503, pelo valor de Duzen-

tos Euros. ___________________________________________________________ 
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02-Março-2015  

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_________ 

a) Reparação do Caminho Agrícola da Malícia com limpeza de valetas, colocação de 

tout-venant, e colocação de manilhas em dois aquedutos. _____________________ 

b) Serviço de Roça Caniços em diversos locais 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. ______________________________ 

 

  

 


