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Ao primeiro dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, nesta Freguesia de Car-

valhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente – 

António Henrique Colaço, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e a Tesoureira - Maria 

João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. 

________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas foi declarada aberta a reunião. ____________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS_______________________ 

O Presidente da Junta informou o Executivo que por seu despacho mandou executar: _____ 

a)  O pagamento de factura referente a Medicina, higiene e segurança no trabalho referen-

te ao ano dois mil e vinte e um, no valor de cento e vinte e três euros e sessenta cênti-

mos. _________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: _________________________________________ 

a)  Proceder à requalificação das Áreas de Património Publico Edificado, designadamente: 

Requalificação do lavadouros das Antas, com substituição do telhado e requalificação 

do espaço envolvente; __________________________________________________ 

Reparação e pintura da fonte das Mestras, do Lavadouro e da Fonte do Vale da Vaca, 

do Chafariz dos Casais Carvalhos, do Lavadouro do Casal Novo, da Fonte do Casal 

Pinheiro e da Fonte do Carvalhal Benfeito. __________________________________ 

b) Conceder a Gracinda de Jesus da Silva Bernardino dos Santos, um terreno no cemitério 

de Carvalhal Benfeito, medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, compreen-

dido pelo covato número trezentos e oitenta do talhão quatro, destinado a sepultura 

perpétua.___________________________________________________________ 

c) Conceder a Hermínia Rosa Querido Silva Ralha, um terreno no cemitério de Carvalhal 

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

covato número quatrocentos e seis do talhão quatro, destinado a sepultura perpétua.__ 
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_____________________________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Mini-frota para retirar quebradas 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 o executivo deliberou aprovar a presente 

Ata em minuta. _____________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e duas horas, foi declarada encerrada a reunião 

da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente, pelo Secretário que redi-

giu esta ata e pela Tesoureira. __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


