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Aos três dias do mês de Outubro 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, afim de realizar uma reunião Ordi-

nária da Junta.______________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte e uma horas e trinta minutos foi declarada aberta a 

reunião.___________________________________________________________________ 

DELIBERAÇÕES DIVERSSAS:_____________________________________________ 

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

a) O pagamento no valor de quatrocentos euros à Fábrica da Igreja de Nossa Senhora 

das Mercês referente ao apoio para a festa anual em Honra de Nossa Senhora Das 

Mecês.______________________________________________________________ 

b) O pagamento da fatura nº A/6951 no valor de cento e setenta e dois euros e vinte e 

seis cêntimos referente a colocação de sinalética e detetores térmicos no edifício da 

Sede da Junta de Freguesia.____________________________________________ 

c) O pagamento no valor de mil vinte e seis euros e vinte e cinco cêntimos referente a 

diversas cargas de detritos de pedreira.___________________________________ 

d)  O pagamento da fatura nº2022/398 no valor de mil seiscentos e onze euros e trinta 

cêntimos, referente ao pagamento de aparelho de ar condicionado para a casa mor-

tuária.______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade:______________________________________ 

a) Proceder ao pedido de orçamento para a requalificação do terreno da Junta de Fre-

guesia situado no Valinho, requalificação esta que se irá realizar no âmbito das 

ARUS.______________________________________________________________ 

b) Proceder ao pedido de orçamento de três anéis de cimento para colocar no jardim-

de-infância e ainda 2 metros cúbicos de areia para o cemitério._________________   

c) Proceder à atualização da lista de topónimos da freguesia._____________________ 

_________________________________________________________________________ 
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___________________________CALDAS CONVIDA__________________________ 

Realizou-se no passado dia vinte e cinco de setembro, no recinto da Fábrica da Igreja 

(campo de futebol) o concerto “Caldas Convida” promovido pela Junta de Freguesia e a 

Câmara Municipal.__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS:______________________________ 

a)  Montagem de sistema de ar condicionado na casa mortuária.__________________ 

b) Limpeza manual de bermas e valetas, durante cinco dias, nas localidades de Vale das 

Cuvas e na Rua da Bela Vista.___________________________________________ 

c) Pequena limpeza de infestantes no cemitério._______________________________ 

_________________________________________________________________________  

APROVAÇÃO EM MINUTA: No final da reunião o Executivo deliberou por unanimida-

de aprovar a presente 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 acta e pela Tesoureira._____________________________ 

_________________________________________________________________________  

PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRO-  

 

 

 

 

 


