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Aos sete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte, nesta Freguesia de Carvalhal 

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 Centro Social e Paroquial de Nossa Sra. das Mercês do valor de mil 

setecentos e quarenta e três euros e trinta cêntimos referentes a donativo para refei-

ções ao abrigo do Covid-19, conforme acordo com a Camara Municipal de Caldas 

da Rainha. __________________________________________________________ 

b) O pagamento de factura refente à compra de Tout-venant no valor global de oitocen-

tos e dois euros e oitenta e um cêntimos. ________________________________ 

c) O pagamento de factura referente a diversos serviços de manutenção e de material 

aplicado em mobiliário urbano no valor de novecentos e vinte um euros e oitenta e 

nove cêntimos. ______________________________________________________ 

d) O pagamento de factura referente à compra de Cinzeiro Mural Inox no valor de qua-

renta e três euros e quarenta e dois cêntimos, para colocação na entrada do edifício 

da Junta de Freguesia, dando resposta à Legislação em vigor. __________________ 

e) O pagamento de factura referente a pequena reparação na viatura 27-05-ZR, no valor 

de quarenta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos. _________________________ 

f) O pagamento de factura referente à compra de dois Armários para a cozinha do JI de 

Carvalhal Benfeito, no valor de cento e setenta e nove euros e oitenta cêntimos. __ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ______________________________________ 
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a) Conceder a José António Roque, um terreno no cemitério de Carvalhal Benfeito, 

medindo uma vírgula setenta e um metros quadrados, compreendido pelo covato 

número quatrocentos e cinco do talhão quatro, destinado a sepultura perpétua. ____ 

b) Convidar uma empresa a dar orçamento para a obra “Pérgula Sombreadora no par-

que de merendas da escola das Antas”. __________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Finalização das obras de requalificação do parque de estacionamento em frente ao 

cemitério. __________________________________________________________ 

b) Mini Frota em manutenção e reparação de caminhos agrícolas na freguesia. _______ 

c) Inicio das obras de escavação de terras da Urbanização Jovem. _________________ 

d) Pintura de passadeiras em diversos locais da freguesia. ______________________ 

e) Frota em manutenção e reparação de diversos caminhos agrícolas da freguesia. ___ 

f) Vários dias de Roça Caniços em diversas Ruas e Caminhos da freguesia. ________ 

g)  Serviços de Mini Giratória em diversos locais da freguesia. ___________________ 

h) Retirar pedra e limpeza das terras do cemitério. ____________________________ 

_________________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 pelo Presidente, 

pelo Secretário que redigiu esta ata e pela Tesoureira. ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA- 
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