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Aos três dias do mês de Agosto 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 Julho de dois mil e quinze, e autorizar as despesas com 

gasóleo para o mês de Agosto de dois mil e quinze. __________________________ 

b) Proceder ao pagamento do Levantamento topográfico da propriedade onde se insere 

o edifício da Freguesia e do Cemitério do Carvalhal Benfeito.__________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________OUTRAS DELIBERAÇÕES______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: _____________________________________ 

a) Conceder a Valentina Santos Silva Daniel, um terreno no cemitério de Carvalhal 

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

covato número trezentos e setenta e oito do talhão quatro, destinado a sepultura 

perpétua. __________________________________________________________ 

b) Conceder um subsidio de trezentos euros à Fábrica da Igreja Paroquial de Carva-

lhal Benfeito, relativo à organização da festa em Honra de N. Senhora da Mercês 

no Carvalhal Benfeito, em conformidade com o Regulamento de Atribuição de 

Subsídios às Associações/Instituições. __________________________________ 

c)  O pagamento de noventa e cinco euros referente à inscrição da Presidente no XV 

Congresso da Associação Nacional de Freguesias que irá decorrer nos dias seis e 
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sete de Novembro de dois mil e quinze._________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_________ 

a) Colocação de quatro manilhas diâmetro Quatrocentos em entrada de propriedade 

na Rua do Valinho.___________________________________________________ 

b) Limpeza manual na Rua Sra. Da Mercês, limpeza e reparação da Rua do Hilário e 

limpeza do terreno junto à escola primária. ________________________________ 

c) Serviço de Roça Caniços em várias 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. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

  

 


