
   
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

                          ACTA N.º 11/2022 

1 de 2 

 

Ao primeiro dia do mês de Agosto 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 Ordi-

nária da Junta.______________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas e trinta minutos 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 202205711/003793 no valor de trezentos e quarenta e 

nove Euros e noventa e dois cêntimos, referente a compra de pavimento para a sala 

do antigo Centro de Saúde._____________________________________________ 

b) O pagamento da fatura nº1 2022/198 no valor de noventa e dois euros e treze cênti-

mos referente ao jogo de pastilhas e mão-de-obra na carrinha Volkswagen 23-67-

KD.______________________________________________________________ 

c) O pagamento de cinquenta e dois euros e oitenta cêntimos referente a contrato de 

aluguer da fotocopiadora de 17/6 a 30/06/2022.______________________________ 

d) O pagamento da fatura nº1 01/1080 no valor de trezentos e setenta euros e cinquenta 

cêntimos referente ao serviço da abertura de coval simples Nº 241 e levantamento de 

campa.____________________________________________________________ 

e) O pagamento de cento e cinquenta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos referen-

te a manutenção mensal de software SNC-AP ref. a Julho/2022.________________ 

f) O pagamento de noventa e dois euros e vinte e cinco cêntimos referente a taxa de 

serviço contrato aluguer fotocopiador Xerox Versalink C7120/CR125/C7.________ 

g) O pagamento de cento e treze euros e dezasseis cêntimos referente ao aluguer da 

fotocopiadora Xerox Versalink c7 120/cr125/c7 ref. a Julho/2022._______________ 

O Executivo deliberou por unanimidade:______________________________________ 

a) Após apresentado o convite da Associação Recreativa, Desportiva e cultural de 

Santana para o jantar na festa anual, o Executivo deliberou comparecer no referi-
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do evento.________________________________________________________ 

b) Proceder ao empréstimo da carrinha de caixa aberta para o apoio logístico da 

Festa em Honra de Nossa Senhora das Mercês que se realizará nos dias dezanove 

a vinte e dois do mês de Agosto.______________________________________ 

OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS:______________________________ 

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

b) Limpeza manual de bermas e valetas em diversos caminhos da Freguesia._________ 

_________________________________________________________________________  

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 e trinta minutos, foi declarada 

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

pelo Secretário, que redigiu esta acta e pela Tesoureira._____________________________ 

_________________________________________________________________________  

PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRO-  

 

 

 

 


