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Aos sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Freguesia de Car-

valhal 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_______________________ 

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

a) O pagamento de fatura relativa ao serviço de pequenas reparações na Escola Primá-

ria das Mestras,  na EB1 e Jardim de Infância de Carvalhal Benfeito, no valor de 

cento e vinte euros e quarenta e dois cêntimos. ______________________________ 

b) O pagamento da Taxa à ANPC de Serviços de Segurança contra Incêndio em Edifí-

cios no valor de quatrocentos e trinta e dois euros e sessenta e oito cêntimos. ______ 

c) O pagamento de serviço de reparação eléctrica no depósito de Santana, no valor de 

sessenta e quatro euros e setenta e um cêntimos. _____________________________ 

d) O pagamento de factura referente à reparação da Varinha Eléctrica da cozinha do 

Jardim no valor de cento e noventa e seis euros e oitenta cêntimos. ______________ 

e) O pagamento de factura referente à colocação de dois pneus novos na viatura 23-67-

KD, no valor de duzentos e cinquenta e um euros e setenta e seis cêntimos. _______ 

f) O pagamento de Facturas referentes a reparações eléctricas no valor de quatrocentos 

e dois euros e quinze cêntimos. ____________________________________ 

g) O pagamento do subsídio atribuído à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Caldas da Rainha, no valor de cento e cinquenta euros. ___________ 

h) O pagamento de serviço referente ao serviço de limpeza de bermas, valetas e aque-

dutos em diversas ruas da freguesia, no valor de oitocentos e dezanove euros. _____ 
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O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Conceder a Isaura da Conceição Inácio Duarte Justino, um terreno no cemitério de 

Carvalhal Benfeito, medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, com-

preendido pelo covato número trezentos e setenta e cinco do talhão quatro, desti-

nado a sepultura perpétua. ____________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS__________ 

a) Um dia de limpeza de valetas em diversas ruas da freguesia. __________________ 

b) Vários dias de limpeza de valetas de cimento em diversas ruas da freguesia. ______ 

c) Reparação de avaria eléctrica no Depósito de Água de Santana. ________________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA:  no final da reunião a Junta deliberou aprovar a presente 

ata em minuta. ___________________________________________________________ 

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

nião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelo Secretário 

que redigiu esta ata e pelo Tesoureiro. __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRO- 

 


