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Aos cinco dias de Maio 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 - Antó-

nio Henrique Colaço, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. ________________ 

_________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte uma 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 Abril de dois mil e catorze, e autorizar as despesas com 

gasóleo para o mês de Maio de dois mil e catorze.____________________________ 

b) Proceder ao pagamento da Fatura 1122 no valor de sessenta e nove euros e cinquen-

ta cêntimos, referente a reparação de avaria de luzes de uma viatura._____________ 

c) Proceder ao pagamento das quotas da ANAFRE relativas ao ano de dois mil e cator-

ze no valor de cento e noventa e sete euros e quarenta e oito cêntimos.__________ 

d) Proceder ao pagamento das faturas n.º 4982, 4983, 4985, 4986, 4987,4988, 5019,  

5021, 5024, 5025, 5026 de Tout-Venant, no valor de cento e oitenta e sete euros e 

dezoito cêntimos._____________________________________________________ 

e) Proceder ao pagamento da Fatura n.º 1690 no valor de trezentos e cinquenta e nove 

euros e setenta e oito cêntimos relativa ao arranjo do caminho agrícola que vai do 

casal Pinheiro ao Vale das Cuvas._______________________________________ 

f) A aquisição de Prestação de Serviços para colocação de sinalização vertical pelo 

valor de cento e sessenta e dois euros._____________________________________ 

g) Proceder ao pagamento da Fatura 2694 no valor de cento e oitenta e quatro euros e 

quarenta e oito cêntimos, relativo a reparação na viatura Opel Vivaro.____________ 

___________________________OUTRAS DELIBERAÇÕES_____________________ 
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O Executivo deliberou por unanimidade:  

a) Colocar uma Informação nas vitrines informativas e coletividades sobre um levan-

tamento dos terrenos rústicos da Freguesia a realizar pelo Grupo de Intervenção 

Permanente de Socorro da GNR, entre os dias um e quinze de Junho em toda a fre-

guesia.______________________________________________________________ 

b) A atribuição de um subsídio especial para apoio à Segurança da festa em Honra de 

Nossa Senhora da Mercês no valor de duzentos euros.________________________ 

c)  Atribuir um Subsidio de apoio a uma visita de estudo a Leiria, de alunos do primei-

ro ciclo do Agrupamento de Escolas de Santa Catarina, no valor de cento e setenta e 

cinco euros.__________________________________________________________ 

d) Candidatar-se a Fundos Comunitário do Programa “Proder”, para limpeza das linhas 

de água da freguesia.___________________________________________________ 

e) A colocação de sinalização vertical de trânsito, em diversos locais da freguesia, onde 

eram necessários, e a colocação de placas informativas da empresa de transportes 

Rocaldas, junto de diversas Cabines de Passageiros.__________________________ 

f) A colocação de um Espelho na Rua Principal nas Cruzes em frente à Rua da Espe-

rança._______________________________________________________________ 

___________________________CORRESPONDÊNCIA__________________________ 

a) O Executivo recebeu um convite da Freguesia de Landal para as “Tasquinhas de 

Landal dois mil e catorze” a realizar entre os dias vinte e três e vinte cinco de 

Maio. ___________________________________________________________ 

b) O Executivo recebeu um convite da Freguesia de A-dos-Francos para as “Tasqui-

nhas de A-dos-Francos” a realizar entre os dias nove e doze de Junho._________ 

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

ata em minuta. ___________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e duas 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. ______________________________ 
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07-Abril-2014 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

  

 


