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Aos cinco dias de março do ano de dois mil e catorze, nesta Freguesia de Carvalhal Benfei-

to, 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 Fevereiro de dois mil e catorze, e autorizar as despesas 

com gasóleo para o mês de Março de dois mil e catorze._____________________ 

b) Pagamento de quinze quilos de bolo rei, no valor de noventa e dois euros e vinte 

cinco cêntimos, relativo à comparticipação festa de Natal dos Séniores organizada 

pela Câmara Municipal, IPSS e Juntas de Freguesia.__________________________ 

c) Pagamento da fatura A06776 no valor de dois mil trezentos e setenta e quatro euros 

e oitenta e três cêntimos, relativa à compra de Videoprojectores, suporte de Video-

projetores e de um Computador Portátil, para a Escola Primária do Carvalhal Benfei-

to e para o Jardim de Infância de Carvalhal Benfeito._________________________ 

d) Pagamento da Fatura 89/2014 no valor de oitenta e nove euros e vinte um cêntimos 

relativo a uma revisão feita na viatura Opel Vivaro._________________________ 

e) Pagamento da Fatura 2635 no valor de cento e setenta e um euros e um cêntimos 

relativa a uma reparação feita na viatura Opel Vivaro.________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________OUTRAS DELIBERAÇÕES_______________________ 

a) Conceder a Ermelinda Souza, um terreno no cemitério de Carvalhal Benfeito, 

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

número trezentos e sessenta e sete do talhão quatro, destinado a sepultura perpétua. _ 
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05-Março-2014 

_______________________CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA_________________ 

Presente convite da Câmara Municipal de Caldas da Rainha para as Comemorações do 

dezasseis de Março a realizar no Salão Nobre dos Paços do Concelho. A Junta deliberou 

fazer-se representar._________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________BALANCETES DE TESOURARIA______________________ 

Presentes e analisados os balancetes de tesouraria reportados ao mês de Fevereiro._______ 

_______________________________________________________________________ 

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. ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 


