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Aos quatro dias do mês de Março do ano de dois mil e dezanove, nesta Freguesia de Carva-

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

António Henrique Colaço, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e a Tesoureira - 

Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. 

________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas foi declarada aberta a reunião. ____________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS_______________________ 

O Presidente da Junta informou o Executivo que por seu despacho mandou executar: _____ 

a) O pagamento ao Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro do valor de cento 

e trinta euros referente a comparticipação para visita de estudo dos alunos da EB1 de 

Carvalhal Benfeito. ___________________________________________________ 

b) O pagamento de factura referente a Serviços de Alojamento de Internet, no valor de 

noventa e dois euros e vinte e cinco cêntimos. ______________________________ 

c) O pagamento de factura referente ao excedente de cópias no valor de cento e quaren-

te e cinco euros e quarenta cêntimos. ______________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) No seguimento de proposta da Camara Municipal de Caldas de Rainha, de atribuir 

uma verba até ao limite de  três mil euros a cada freguesia, para a aquisição de Equi-

pamentos de limpeza, efetuar a adjudicação destes equipamentos à firma Faustino 

Ferreira Clemente, pelo valor total de dois mil novecentos e oitenta e quatro euros e 

vinte e um cêntimos. _________________________________________________ 

b) Conceder aos Bombeiros Voluntários de Caldas da Rainha um subsídio de quatro-

centos e cinquenta euros para a aquisição de equipamento de combate a incêndios. _ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Três dias de roça caniços em diversas ruas e caminhos da freguesia. _____________ 

b) Dois dias de mini frota em diversos caminhos agrícolas da freguesia. ____________ 



 
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

ACTA N.º 03/2019 
 
 

2 
 

c) Retirar abrigo de passageiros do Carvalhal Benfeito, para recolocar noutra localiza-

ção. ________________________________________________________________ 

_________________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, foi declarada encerrada a reu-

nião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente, pelo Secretário 

que redigiu esta ata e pela Tesoureira. __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


