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Ao primeiro dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e catorze, nesta Freguesia de Car-

valhal Benfeito, 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 dezanove 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 Novembro de dois mil e catorze, e autorizar as despesas 

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

b) Adjudicar um serviço de Máquina Retroescavadora, para limpeza de aquedutos, va-

letas e conservação de caminhos agrícolas. _______________________________ 

_____________________OUTRAS DELIBERAÇÕES______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: _____________________________________ 

a) Mandar fazer duas bases com protecções laterais para colocação de abrigos de pas-

sageiros e várias bases para contentores do lixo._____________________________ 

b) Adquirir um fogão industrial a gás para o Jardim de Infância de Carvalhal Benfeito, 

por se ter avariado o que estava ao serviço. ________________________________ 

c) Efectuar um contrato bi-semestral com uma empresa de consultadoria contabilística 

autárquica. _________________________________________________________ 

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

mês de Dezembro, mediante os documentos de despesa, referentes às deliberações 

tomadas para o exercício deste mês. ______________________________________ 

_________________BALANCETES DE TESOURARIA______________________ 

Presentes e analisados os balancetes de tesouraria reportados ao último mês. ___________ 
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03-Novembro-2014  

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. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 


