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Aos sete dias do mês de  Julho do ano de dois mil e catorze, nesta Freguesia de Carvalhal 

Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente - Maria 

João Dos Santos Ribeiro Querido, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e o Tesourei-

ro - António Henrique Colaço, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

gasóleo para o mês de Julho de dois mil e catorze.___________________________ 

b) Proceder à liquidação da Fatura FT 2014ª143/961, no valor de duzentos e vinte e 

oito euros e setenta e oito cêntimos, referente a quatro espelhos de trânsito.________ 

c) Proceder ao pagamento da Fatura 21/158443, no valor de cento e cinquenta e seis 

euros e vinte um cêntimos, referente a reparação do triturador.__________________ 

d) Proceder ao pagamento da Fatura 0199, no valor de quatrocentos e dezoito euros e 

vinte cêntimos, referente à aquisição de  dois bancos em ferro para hall de  entrada 

da casa mortuária._____________________________________________________ 

e) Proceder ao pagamento da Fatura 0001010 no valor de seiscentos e quarenta e cinco 

euros, referente ao passeio sénior a Évora e Alqueva.________________________ 

f) Processar um Donativo à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Caldas da Rainha, no valor de Cento e Oitenta Euros._________________________ 

g) Processar um Donativo à Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Santana 

no valor de Cento e Cinquenta Euros referente à comparticipação na festa anual, ao 

abrigo do Protocolo em vigor.___________________________________________ 
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___________________________OUTRAS DELIBERAÇÕES_____________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: 

a) Fazer a limpeza e conservação do caminho agrícola do Vale das Cuvas à Rua da 

Pena._______________________________________________________________ 

b) A substituição de manilhas na Rua da Fontinha no Vale da Vaca.________________ 

c) A limpeza da zona da fonte das Antas e de um aqueduto no mesmo local._________ 

d) A limpeza de um aqueduto e de Rigueira na Rua do Hilário.____________________ 

e) A limpeza e colocação de Tout-Vennant no caminho agrícola do Choupinho, no 

caminho agrícola das Barreiras e no caminho agrícola das queimadas.____________ 

f) A limpeza do terreno da freguesia junto da linha de água da Presa._______________ 

g) Serviço de Roça, em várias ruas e caminhos agrícolas da freguesia. _____________ 

______________________CORRESPONDÊNCIA_________________________ 

O Executivo recebeu um convite da Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de San-

tana para um Jantar a realizar durante os festejos anuais em honra de Santa Ana._________ 

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. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

  

 


