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Aos três dias do mês de Novembro 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 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 Outubro de dois mil e catorze, e autorizar as despesas 

com gasóleo para o mês de Novembro de dois mil e catorze. ___________________ 

b) Mandar fazer dois abrigos de passageiros, para colocar um na Rua N.ª Sr. Das Mer-

cês, junto ao cruzamento para a Rua da Presa, e outro para colocar nos Casais dos 

Carvalhos. __________________________________________________________ 

c) Mandar fazer um portão em ferro, para o anexo do cemitério.__________________ 

d) Adjudicar o Serviço de limpeza do Cemitério e a Pulverização das Calçadas da Fre-

guesia. _____________________________________________________________ 

e) Adjudicar a colocação de pavimento na sala de entrada do Jardim de Infância, para 

substituir o existente que estava em mau estado. ____________________________ 

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

de Novembro, mediante os documentos de despesa, referentes às deliberações toma-

das para o exercício deste mês. __________________________________________ 

_____________________OUTRAS DELIBERAÇÕES______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: 

a) Estabelecer um novo contrato com uma empresa de telecomunicações móveis, com 

um custo mensal de quarenta e cinco euros acrescido do iva à taxa legal em vigor.  
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b) Efectuar e Aprovar a Modificação numero quatro ao orçamento de despesas no valor 

global de mil quatrocentos e vinte euros. ___________________________________ 

_________________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 duas horas e quarenta e cinco minutos, foi 

declarada encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Pre-

sidente, pelo Secretário que redigiu esta ata e pelo Tesoureiro. _______________________ 

 

 

 


