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Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia de Car-

valhal 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 Ordi-

nária da Junta.______________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte e uma horas foi declarada aberta a reunião.________ 

DELIBERAÇOES DIVERSSAS:_____________________________________________ 

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

a) O pagamento no valor de cem euros ao Centro Social P. Nª. SRª. Mercês de Carva-

lhal Benfeito, referente ao almoço comemorativo do vigésimo aniversário, realizado 

no dia dezanove do mês de junho.________________________________________ 

b) O pagamento da fatura nºB22/1009 no valor de quatrocentos e quatro euros e qua-

renta e três cêntimos, referente a aquisição de herbicida._______________________ 

c) O pagamento do seguro anual da viatura 63-92-VV no valor de quatrocentos e qua-

renta euros dezassete cêntimos.__________________________________________ 

d) O pagamento da fatura-recibo nº3 no valor de setenta e cinco euros, referente a 

material de educação, cultura e recreio.____________________________________ 

e) O pagamento da fatura nº36636 no valor de cento e sessenta e oito euros e quarenta 

e um cêntimos, referente ao contrato de assistência técnica-equipamentos diversos._ 

f) O pagamento da fatura nº2022/767 no valor de duzentos e cinquenta e cinco euros e 

setenta e dois cêntimos, referente a manutenção de vias e conservação de caminhos. 

g) O pagamento da fatura nº101/1059 no valor de seiscentos e trinta e três euros e qua-

renta e cinco cêntimos, referente a serviços cemiteriais._______________________ 

h) O pagamento do valor de oitocentos e cinquenta e nove euros e noventa cêntimos 

referente a aquisição de diversas cargas de detritos pedreira.____________________ 

_________________________________________________________________________   

O Executivo deliberou por unanimidade:______________________________________ 

a) Adjudicar a empresa Digit o contrato de aluguer da impressora para a secretaria 

da Junta de Freguesia pelo valor mensal de noventa e dois euros mais Iva à taxa 
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legal em vigor, pelo período de trinta e seis 

meses.___________________________________________________________ 

b) Adjudicar a empresa Climoeste a montagem de equipamento de ar condicionado 

para a Casa Mortuária._______________________________________________ 

c) Após apresentado o convite do Centro Social P. Nª. SRª. Mercês de Carvalhal 

Benfeito para o almoço comemorativo do vigésimo aniversário, o Executivo 

deliberou comparecer no referido evento.________________________________ 

d) Pedir orçamento para a instalação de fossa séptica no edifício da Junta de Fre-

guesia de Carvalhal Benfeito, para apoiar os esgotos provenientes do imóvel nº23 

(antigo Centro de Saúde).____________________________________________ 

e) Proceder a alteração número cinco do orçamento da despesa:________________ 

REFORÇO DA RÚBRICA:___________________________________________________ 

0101140101- Pessoal em funções, com oito euros._________________________________ 

0101140201- Pessoal em funções, com oito euros._________________________________ 

DIMINUIÇÃO DA RÚBRICA:_______________________________________________ 

0201210000- Outros bens, com dezasseis euros.___________________________________ 

f) Comparticipar com cento e vinte euros no transporte dos alunos do Jardim de 

Infância e da EB1 de Carvalhal Benfeito na visita de estudo ao Jardim Zoológico 

de Lisboa no dia 28 de junho de 2022.__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS:______________________________ 

a) Roça caniços durante três dias em diversas ruas da Freguesia.__________________ 

b) Limpeza manual de bermas e valetas na Rua de Santa Maria e na Rua dos Moinhos 

nas Antas.___________________________________________________________ 

c) Início de construção de valetas de cimento na Rua Nossa Sra. Das Mercês entre as 

Hortas e Santana.______________________________________________________ 

d) Construção de valetas de cimento na Rua Francisco Henriques._________________ 

_________________________________________________________________________  

APROVAÇÃO EM MINUTA: No final da reunião o Executivo deliberou aprovar a pre-
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sente ata em minuta. _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas e trinta minutos, foi declarada 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente, 

pelo Secretário que redigiu esta acta e pela Tesoureira._____________________________ 

_________________________________________________________________________  

PRESIDENTE- 

 

SECRETÁRIO- 

 

TESOUREIRO-  

 

 

 

 


