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Aos cinco dias do mês de setembro 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 e uma horas e trinta minutos foi declarada aberta a 

reunião.___________________________________________________________________ 

DELIBERAÇOES DIVERSAS:______________________________________________ 

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

a) O pagamento da fatura nº CFA2022/10, referente a pequenas reparações realizadas 

na EB1 de Carvalhal Benfeito, no valor de cento e dezanove euros e trinta e um cên-

timos._______________________________________________________________ 

b) O pagamento no valor de cem euros à Associação Desportiva e Recreativa Carvalhal 

Benfeito referente ao subsídio para o torneio Inter-terras.______________________ 

c) O pagamento da fatura nº101/1096, referente a serviços cemiteriais no valor de tre-

zentos e sete euros e cinquenta cêntimos.___________________________________ 

a) Conceder a Maria Tereza Domingos, um terreno no cemitério de Carvalhal Benfeito, 

medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, correspondido pelo covato nº 

trezentos e setenta do talhão quatro, destinado a sepultura perpétua.______________ 

________________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade:______________________________________ 

a) Proceder a adjudicação da instalação do ar condicionado na casa mortuária à 

empresa Climoeste,  pelo valor total de mil seiscentos e onze euros e trinta cên-

timos conforme proposto no orçamento nº 

2022E/368.________________________________________________________ 

b) Após apresentado o convite da Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora das 

Mercês para o jantar na festa anual, o Executivo deliberou comparecer no referi-

do evento.________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________ 

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 ata que vai ser assinada pelo Presidente, 

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

_________________________________________________________________________  

PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRO-  

 

 

 

 

 


