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Aos dois dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia de Carva-

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

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

Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Jun-

ta.______________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte e uma horas foi declarada aberta a reu-

nião.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

DELIBERAÇOES DIVERSSAS:_____________________________________________ 

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

a) O pagamento da fatura nº 102069 no valor de quinhentos e setenta e um euros e treze 

cêntimos, referente a aquisição de herbicida para a pulverização de valetas e calçadas 

em toda a Freguesia.______________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade:______________________________________ 

a) Formalizar a Adesão à Solução de Fatura Eletrónica da Administração Pública 

(Solução FE-AP)._____________________________________________________ 

b) Após apresentado o convite da Associação de Santana para o almoço comemorativo 

do dia do sócio, o Executivo deliberou comparecer no referido evento.___________ 

c) Proceder a alteração número três do orçamento da despesa:____________________ 

REFORÇO DA RÚBRICA:___________________________________________________ 

0202000000- Aquisição de serviços, com cem euros._______________________________ 

DIMINUIÇÃO DA RÚBRICA:_______________________________________________ 

0202130000-Deslocações e estadas, no valor de cem euros.__________________________ 

d) Proceder a alteração número quatro do orçamento da despesa:__________________ 

REFORÇO DAS RÚBRICAS:_________________________________________________ 

0201210000- Outros bens, com mil trezentos e trinta e três euros e vinte e nove cêntimos.__ 

0202030100- Manutenção de Viaturas, com quinhentos euros.________________________ 

0202190100- Assistência Técnica-Informática, com quinhentos euros._________________ 
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0202190200 – Assistência Técnica – Equipamentos Diversos, com mil euros.___________ 

0202250200- Outros Serviços, com mil euros._____________________________________ 

0701041200 – Cemitérios, com onze mil cento e cinquenta euros.____________________ 

e) Proceder a alteração número quatro ao orçamento da receita:___________________ 

REFORÇO DA RÚBRICA:___________________________________________________ 

0605010108- Apoio Financeiro, com quinze mil quatrocentos e oitenta e três euros e vinte e 

nove cêntimos._____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

____________________UNIDADE LOCAL DA PROTEÇÃO CIVIL_______________ 

Participação de quatro membros da Freguesia na formação realizada na Câmara Municipal, 

que serão representantes da Unidade Local da Proteção Civil na Freguesia de Carvalhal 

Benfeito.__________________________________________________________________ 

______SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE URBANIZAÇAO JOVEM______ 

Realizou-se no dia vinte e sete do mês de Abril uma sessão de esclarecimento sobre a urba-

nização jovem de Carvalhal Benfeito com a presença do Sr. Presidente da Câmara Munici-

pal, do Vice-Presidente e do Assessor e ainda com público interessado.________________ 

OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS:______________________________ 

a) Intervenção de niveladora na Rua do Campo da Bola das Hortas, na Rua da Frente e 

na Rua de Trás do Casal Novo._________________________________________ 

b) Roça Caniços durante três dias em diversas ruas da Freguesia._________________ 

c) Limpeza manual de bermas e valetas em diversas ruas da Freguesia.____________ 

d) Reparação do alcatrão na Rua Principal no Casal Novo._______________________ 

e) Limpeza manual de bermas e valetas na Rua da Presa, Rua de São Jorge e na Rua das 

Eiras.____________________________________________________________ 

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

sente acta em minuta. _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas, foi declarada encerrada a reu-

nião da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente, pelo Secretário 
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que redigiu esta acta e pela Tesoureira.__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRO-  
 

 

 

 


