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Aos quatro dias do mês de Agosto do ano de dois mil e catorze, nesta Freguesia de Carva-

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

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

reiro - 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 _________________________ 

Construção de Instalações Sanitárias e Casa de Arrumos no Cemitério de Carvalhal Benfeito. 

O Executivo deliberou por unanimidade proceder à construção de umas Instalações Sanitárias e de 

uma casa de Arrumos para arrecadação dos bens e utensílios de uso no cemitério de Carvalhal Ben-

feito. Mais deliberou que a despesa máxima a efectuar não deveria ultrapassar o montante máximo 

de treze mil e quinhentos euros. A aquisição de materiais ficará por encargo directo da Junta, e a 

mão de obra será adjudicada por ajuste directo a terceiros._________________________________ 

Colocação de Telhado sobre o Refeitório e Biblioteca da Escola EB1 de Carvalhal Benfeito.__ 

O Executivo deliberou por unanimidade aceitar o protocolo de Delegação de Competências da 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha, para a Execução da obra de colocação de telhado sobre o 

refeitório e biblioteca da Escola EB1 de Carvalhal Benfeito, cuja despesa total a realizar não deverá 

ser  superior ao montante máximo de  doze mil duzentos e um euros e sessenta cêntimos.________ 

Conservação de Caminhos:________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade a limpeza do caminho Agrícola das Boiças, Caminho 

Agrícola do Jardo, Rua do Jardo, Rua da Fonte da Moura, Caminho Agrícola da Pardaleira, Cami-

nho Agrícola dos Troncos e Caminho Agrícola das Camarinhas. Deliberou também Limpeza ma-

nual da Rua Sra. das Mercês, desde a EN360 até ao cruzamento da Rua da Presa.____________ 

__________________________OUTRAS DELIBERAÇÕES______________________ 

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 Julho de dois mil e catorze, e autorizar as despesas com 
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gasóleo para o mês de Agosto de dois mil e catorze. __________________________ 

b) Adjudicar o serviço de Giratória no Caminho Agrícola do Vale das Cuvas, a limpeza 

de aqueduto e da fonte das Antas, limpeza de aqueduto na Rua do Hilário e coloca-

ção de manilhas na Rua da Fontinha; ______________________________________ 

c) Adjudicar o serviço de roça caniços em diversas ruas da freguesia;_____________ 

d) A Aquisição de pavimentos, loiças, fossa séptica horizontal, anéis de Betão e tinta 

para as instalações sanitárias e casa de arrumos do cemitério;__________________ 

e) O Executivo deliberou ainda autorizar os pagamentos das despesas a realizar no mês 

de Agosto, mediante os documentos de despesa, referentes às deliberações tomadas 

para o exercício deste mês.______________________________________________ 

_____________________________CORRESPONDÊNCIA_________________________ 

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. ______________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 


