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Aos sete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quinze, nesta Freguesia de Carva-

lhal Benfeito, 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) Aceitar a prestação de sessenta horas de trabalho comunitário proposto pela Direc-

ção Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais de Caldas da Rainha, a cum-

prir pelo Senhor Luís Filipe Silva Almeida. ________________________________ 

b) Aquisição de materiais para pintura de abrigos de passageiros a realizar no âmbito 

do trabalho comunitário supra referido.____________________________________ 

c) Proceder ao pagamento da despesa do gasóleo gasto pelas viaturas da Junta de Fre-

guesia referente ao mês de Agosto de dois mil e quinze, e autorizar as despesas com 

gasóleo para o mês de Setembro de dois mil e quinze. ________________________ 

d) Atribuir um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de Carvalhal Benfeito para com-

participação nos custos do Seguro de Responsabilidade Civil dos Festejos Anuais 

da Freguesia no valor de duzentos e quarenta e seis euros. ____________________ 

e) Atribuir um subsídio à Associação Recreativa Desportiva e Cultural das Antas, no 

valor de duzentos e cinquenta euros, em conformidade com o estipulado no Regu-

lamento de Atribuição de Subsídios às Associações/Instituições. _______________ 

f) Atribuir um subsídio ao Centro Social  Paroquial de Carvalhal Benfeito no valor de 

cinquenta euros para a actividade “Passagem de Modelos”, em conformidade com o 

estipulado no Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações/Instituições. 

__________________________________________________________________ 
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g) Atribuir um subsídio à Associação Desportiva e Recreativa de Carvalhal Benfeito, 

no valor de duzentos e cinquenta euros, em conformidade com o estipulado no Re-

gulamento de Atribuição de Subsídios às Associações/Instituições. ___________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_________ 

      Serviço de niveladora:__________________________________________________ 

a) Limpeza e colocação de Tout-Venant no inicio do Caminho Agrícola do Beligoto 

nas Mestras.________________________________________________________ 

b) Manutenção da Rua Fonte da Moura. ____________________________________ 

c) Manutenção da Rua dos Troncos. ______________________________________ 

d) Manutenção do Caminho Agrícola da Pardaleira. ___________________________ 

Serviço de Retroescavadora: ______________________________________________ 

a) Limpeza do  Caminho Agrícola da Cartaxeira no Vale da Vaca.________________ 

b) Limpeza e remoção quebrada no Caminho Agrícola do Campo da Bola. _________ 

c) Colocação de Manilhas no Caminho Agrícola do Beligoto. ___________________ 

d) Limpeza de aqueduto na Rua das Hortas. _________________________________ 

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. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 


