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Aos vinte e um dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia de 

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

Carlos Alberto Pereira Freitas, Secretário – Luís Manuel do Coito Machado e a Tesoureira 

– Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Extraordinária da 

Junta.___________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas dezanove horas foi declarada aberta a reunião.________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________PROPOSTA Nº2/ 21-3-2022______________________ 

O Presidente da Junta apresentou ao Executivo a proposta nº2/21.03.2022, que fará parte 

integrante e se anexa à presente acta, para a adjudicação da aquisição de serviços de limpe-

za de vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros da Freguesia de Carvalhal Benfeito de 

forma a responder a esta necessidade. __________________________________________ 

O Executivo tomou conhecimento e debateu a proposta para a aquisição de serviços de 

limpeza de vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros da Freguesia de Carvalhal Benfei-

to e deliberou aprovar por unanimidade a referida proposta com as condições expressas na 

mesma.___________________________________________________________________ 

________MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS___________ 

Na sequência da proposta da adjudicação da aquisição de serviços de limpeza de vias, espa-

ços públicos, sargetas e sumidouros da Freguesia de Carvalhal Benfeito - proc. Nº 1/2022,  

o Executivo deliberou elaborar uma minuta de contrato de prestação de serviços, e aprová-

la por unanimidade._________________________________________________________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião o Executivo deliberou aprovar a pre-

sente ata em minuta. _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e uma 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 pela Tesoureira.______________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 

 

SECRETÁRIO- 

 

TESOUREIRO-  

 

 

 

 

 


