
   
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

                          ACTA N.º 08/2015 
 

 

1 de 2 

 

Aos seis dias do mês de Julho 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 Junho de dois mil e quinze, e autorizar as despesas com 

gasóleo para o mês de Julho de dois mil e quinze. ___________________________ 

b) Proceder ao pagamento do Seguro de Acidentes Pessoais de Eleitos Locais._______ 

_____________________OUTRAS DELIBERAÇÕES______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: _____________________________________ 

a) Conceder a Gracinda Acácia dos Santos, um terreno no cemitério de Carvalhal 

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

covato número trezentos e sessenta e nove do talhão quatro, destinado a sepultura 

perpétua. __________________________________________________________ 

b) Atribuir um subsídio ao Centro Social Paroquial N. Sra. Das Mercês para aquisi-

ção de viatura nova para Apoio Domiciliário, no valor de Mil e Quinhentos Euros, 

em conformidade com o estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsídios às 

Associações/Instituições. _____________________________________________ 

c) Atribuir um subsídio à Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Santana re-

lativo à organização da Festa em Honra de Santa Ana, no valor de cento e cin-

quenta euros, em conformidade com o estipulado no Regulamento de Atribuição 

de Subsídios às Associações/Instituições._________________________________ 

d) Atribuir um subsídio à Salvar – Associação Cívica do Oeste, no valor de cem eu-
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ros, relativo à Organização de congresso, em conformidade com o estipulado no 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações/Instituições.__________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_________ 

a) Serviço de Corta Mato e limpeza com Niveladora no Caminho Agrícola do Casal 

Geada e da Charca na Quinta do Bravo, Caminho Agrícola do Jardo – Sul, Cami-

nho Agrícola do Moinho, Rua da China, Caminho Agrícola das Boiças e Caminho 

Agrícola da Arieira até às Estufas.______________________________________ 

b) Serviço de Roça 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. ______________________________ 

 

 

 


