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Aos três dias de Fevereiro do ano de dois mil e catorze, nesta Freguesia de Carvalhal Ben-

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

guesia referente ao mês de janeiro de dois mil e catorze, e autorizar as despesas com 

gasóleo para o mês de fevereiro de dois mil e catorze._______________________ 

b) A renovação do contrato de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho para o ano 

dois mil e catorze, pelo valor de oitenta e quatro euros e vinte cêntimos.__________ 

c) O pagamento da Fatura 110620/AF, no valor de quatrocentos e setenta e sete euros 

e oitenta e seis cêntimos, relativa à compra de setenta manilhas.________________ 

d) O pagamento à Associação Recreativa Desportiva e Cultural das Antas, do subsídio 

anual referente à realização da Festa em Honra de Santa Maria e São Brás, no valor 

de cento e cinquenta euros._____________________________________________ 

e) O pagamento da Fatura 328 referente a serviços prestados de eletricista, no valor de 

quinhentos e um euros e trinta e cinco cêntimos.___________________________ 

f) O pagamento da Fatura 1674 referente a serviços prestados de retroescavadora na 

Rua das Barreiras na Osseira, no valor de cento e sete euros e sessenta e três cênti-

mos._______________________________________________________________ 

g)  O pagamento da Fatura 2014182/03886 referente à Inspeção Especial da viatura 

Opel Vivaro, para transporte de Crianças, no valor de cento e seis euros e sessenta e 

quatro cêntimos._____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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h) A aquisição de quinze sinais de trânsito, quatro espelhos de sessenta centímetros de 

diâmetro, duas placas de localidade e três sinais de direção, pelo valor global de mil 

duzentos e cinquenta e dois euros e oitenta e dois cêntimos.__________________  

_________________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 a redigiu e pelo Tesoureiro. _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 


