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Aos oito dias do mês de Novembro, nesta Freguesia de Carvalhal Benfeito, edifício da Jun-

ta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente – Carlos Alberto Pereira Freitas, 

Secretário – Luís Manuel Do Coito Machado e a Tesoureira – Maria João dos Santos Ribei-

ro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta.________________________ 

_________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas e trinta minutos foi declarada aberta a reunião. 

_________________________________________________________________________ 

____________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS___________________________ 

O presidente de junta informou o executivo que, por seu despacho, mandou executar:_____ 

a) O pagamento da fact:5817 no valor de 41,33€ referente a aquisição de 2 toalheiros, e 

um sinal fotoluminescente de emergência, para o jardim-de-infância de Carvalhal 

Benfeito.____________________________________________________________ 

b) O pagamento de fact:3341 no valor de 110,33€ referente a avença / custodia backup 

referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021.________________ 

________________________________________________________________________ 

O executivo deliberou por unanimidade adjudicar a VecoUrbanDesign, unipessoal Lda., o 

fornecimento e montagem do escorrega para o jardim-de-infância de Carvalhal Benfeito, 

pelo valor total de 6092,24€ já com iva incluído.__________________________________ 

________________________________________________________________________ 

O executivo deliberou por unanimidade aceitar a proposta feita pela Camara Municipal De 

Caldas Da Rainha, de se colocar uma iluminação de natal no centro da Freguesia, ficando 

todos os custos do fornecimento e montagem da estrutura ao cuidado da Camara Municipal, 

e os custos referentes ao consumo de energia ao cuidado da junta de Freguesia.__________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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_____________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Limpeza manual de valetas e aquedutos na rua da Bela vista, Casal Fialho e na Rua 

Principal do Vale da Vaca.______________________________________________ 

b) Limpeza de valas com retro escavadora em Santana e Vale da 

Vaca.______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________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 quinze 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. _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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SECRETÁRIO- 
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